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Mej. M.J. Verstege †
Den 13en November van het vorig jaar is de ijverige penningmeesteresse van de
Afdeeling Groningen van het A.N.V. aan de gevolgen van een ongelukkig toeval
overleden, door velen gemist en betreurd, een groot verlies voor het A.N.V.
Zij was een van die sympathieke naturen, die al haar krachten en al haar gaven in
dienst stellen van de zaak, die zij uit volle overtuiging tot de hare gemaakt hebben.
Zoo gaf zij zich aan haar vorige betrekking bij het M.O., zoo was zij een zeer
gewaardeerd bestuurslid van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, van de Alliance
Française en eveneens van het bestuur der Afd. Groningen van het A.N.V.
Wij allen weten, hoe zij onvermoeid werkzaam is geweest bij de moeilijke
voorbereiding van de beide Liederen-avonden, in tafreelen door gecostumeerden in
1905 in Groningen gegeven.
Haar gemis zal in vele opzichten alhier worden gevoeld, daar zij een stuwkracht
was en een voorbeeld voor velen.
Zij ruste in vrede.
Dr. A.W. VAN GEER.

Neerlandia. Jaargang 12

De Hollanders in Amerika
Er zijn op het oogenblik meer dan 100.000 gegoede Hollanders in de Vereenigde
Staten; en met de hier uit Hollandsche ouders geborenen, zijn er genoeg om een staat
te vormen, even bevolkt als Montana. We bezitten inderdaad geheele steden die even
Hollandsch zijn als de steden aan de Zuiderzee, in welke men het geklots der klompen
op straat kan hooren, de dijken en windmolens kan zien, de zwarte en bonte koeien
en de tulpen.
Er is een groep van deze Hollandsche steden in Z.W. Michigan. In M u s k e g o n ,
G r a n d H a l v e n , V r i e s l a n d , H o l l a n d , Z e e l a n d en A l l e g a n - is een
nijvere bevolking van meer dan 150.000 en in de dichtbij gelegen plaatsen G r a n d
R a p i d s en K a l a m a z o o is de groote Hollandsche bevolking. In I o w a zijn ze
verzameld in O r a n g e C i t y ; in W i s c o n s i n hebben ze de plaats d e P e r e en
verscheidene kleinere steden; en in den verwestelijken staat van Wa s h i n g t o n ,
zijn ze meer dan 7 millioen dollars rijk aan grondbezit in S p o k a n e . Tezamen zijn
ze talrijk genoeg om 17 weekbladen uit te geven en verscheidene honderden kerken
te onderhouden.
Deze Hollandsche vestigingen bloeien nu zeer. Omstreeks 60 jaar geleden werden
zij gesticht door mannen en vrouwen, die hier om dezelfde redenen als de Puriteinen
kwamen - n.l. om godsdienstvrijheid te vinden. Aan het hoofd van iedere groep was
een geestelijke en hun eerste werk was een stuk grond te kiezen waarop een kerkje
kon worden gebouwd. Zij sloten zich nauw bij elkaar aan, zooals
godsdienstimmigranten steeds hebben gedaan en bootsten het vaderland zooveel
mogelijk na.
Zij waren in een land met tien duizend rivieren gekomen; toch verkozen zij meestal
zich in die streken te vestigen, waar dijken gebouwd moesten worden, zooals hun
vaders dit hadden gedaan.
Toen hun veramerikaanschste kinderen tot mannen en vrouwen waren opgegroeid,
werden ze toeschietelijker, ook voor de in de nabijheid gelegen steden; en de
vermenging door huwelijk is tot heden doorgegaan, zoodat het moeilijk is te zeggen
of de Hollandsche steden meer Amerikaansch of de Amerikaansche steden meer
Hollandsch zijn.
Wij zijn met Holland steeds op goeden voet geweest, maar nooit was de vriendschap
hartelijker dan nu. De Holland-Amerika lijn bracht 't vorig jaar met haar 6 groote
booten 50.000 passagiers over. Meer dan 500 Hollandsche zakenmannen diamanthandelaren en anderen - kwamen over en haalden de handelsbanden nauwer
aan.
Onder de meest uitblinkende Hollanders, die 't vorig
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jaar de V.S. bezochten, waren 2 geleerden - H u g o d e V r i e s van Amsterdam,
dien we de Luther Burbank van Europa kunnen noemen en H.A. L o r e n t z van
Leiden, een nobel-prijswinner en een wereldvermaarde autoriteit in de vraagstukken
der hoogere natuurkunde. Ook waren er twee schrijvers - W i l l e m G e r r i t s e n ,
die jaren lang parlementslid was en D r . A l e t t a J a c o b s , de Susan B. Anthony
van Holland. En er waren ook twee kunstenaars - Va n R o o y , de beroemde bariton
en H e n r i d e V r i e s , wiens merkwaardig spel groot succes had in het dramatisch
seizoen van den vorigen winter in het Oosten.
***
Holland is een zeer rijk land - een land waar de doorsneeman min of meer kapitalist
is; in honderden Hollandsche brandkasten liggen nette pakjes Amerikaansche effecten
opgestapeld. Inderdaad heeft Amsterdam meer klanten voor onze effecten dan eenige
andere vreemde stad, Londen niet uitgezonderd. Het aantal van onze pandbrieven in
't bezit van Hollandsche geldbeleggers wordt op niet minder dan 650 millioen dollars
à pari geschat - meer dan 500 dollar voor elke familie in Holland. De Hollanders
koopen van ons bijna evenveel waren als zij van Engeland koopen - ongeveer 100
millioen per jaar. Wij beantwoorden dat niet in die mate als wij behoorden.
Tengevolge van onze hooge tarieven, koopen we minder dan een vierde zooveel bij
de Hollanders als de Engelschen bij hen koopen. Diamanten voeren we natuurlijk in
groote hoeveelheden in, evenals tabak, ingelegde haring en verschillende soorten
bloembollen. Maar in het algemeen gesproken hebben de Hollanders ons in zaken
beter behandeld dan wij verdienen.
Onze vriendschap voor de Hollanders uit zich echter op verschillende wijzen. Wij
betalen de hoogste prijzen voor de werken hunner kunstenaars. Onlangs werd er op
een veiling te New-York meer dan 42000 dollar betaald voor de ‘Terugkeer der
Kudde’ van A n t o n M a u v e . Hollandsche kunst, in al haar vertakkingen wordt in
onze huizen en musea zeer op prijs gesteld. Ieder jaar neemt ook het aantal
Amerikaansche reizigers in Amsterdam en in Den Haag toe. En mogen we ook niet
vermelden, dat we het voorrecht hadden, dat een half dozijn Hollandsche diplomatieke
vertegenwoordigers zich door hun huwelijk met het Amerikaansche volk
vermaagschapten?
***
In alle deelen der Vereenigde Staten worden Hollanders gevonden, die als goede
vertegenwoordigers van hun natie bekend staan. Om maar een paar voorbeelden te
noemen, in New-York J o h n R. v a n Wo r m e r , voorzitter van de ‘Holland Society’
en H e n r y P l u y g e r s , voorzitter van de Hollandsche Club; in Chicago G.
B i r k h o f f ; in St. Louis, G.H. t e n B r o e c k ; in Cincinnati A. Wo r m s e r ; in
Savannah, W. d e B r u y n K o p s ; in Texas, A.J.M. V u y l s t e k e ; in Denver, J.H.
S m i s s a e r t ; en in Baltimore, R.H. M o t t u .
Als bankiers zijn er drie die in het bijzonder genoemd dienen te worden - C h a r l e s
B o i s s e v a i n en Wa r n e r v a n N o r d e n , van New-York, en Va n
V l i s s i n g e n , van Chicago. Als kooplieden zijn de beroemdste geweest J.
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S t e k e t e e , de John Wanamakes van Grand Rapids, en wijlen F r a n k A. C o o p e r ,
een der stichters van de groote Siegel-Cooperwinkel te New-York.
Coopers naam was oorspronkelijk ‘Kuyper’. De Va n C a m p s , die een groote
‘packing’-industrie stichtten te Indianopel, zijn eveneens geheel van Hollandsche
afkomst.
De uitvinder van het systeem van New-Yorks straatspoorweg, is H.H. V r e e l a n d ,
de zoon van een Hollandsch predikant. Zijn geschiedenis is een van die welke de
Amerikanen zeer bewonderen. Hij stond alleen op de wereld op zijn 13e jaar en had
twaalf ambachten en dertien ongelukken aan de spoor bij New-York. Plotseling klom
hij op en heden is hij de hoofdfiguur van de grootste straatspoorweg-organisatie in
de wereld, een systeem, dat dagelijks een millioen passagiers vervoert door de
metropolis.
Onder de Amerikaansche mannen uit het openbaar leven, is T h e o d o r e
R o o s e v e l t beslist de meest bekende drager van den Hollandschen naam. De
president is er trotsch op zijn afstamming terug te voeren tot C l a e s M a r t e n s z e n
v a n R o s e v e l t , die in 1649 te N i e u w A m s t e r d a m landde. In de 2e plaats
mogen we vice-admiraal W i l l i a m K n i c k e r b o c k e r Va n R e y p e n noemen,
nu voorzitter van de Amerikaansche Roode Kruis Vereeniging. Twee congresleden
zijn kennelijk van Hollandsche afkomst - Va n W i n k e l van New-Jersey en
V r e e l a n d van New-York, eveneens de Senator Va n D u z e r van Nevada.
En was de eerste burgemeester van Grooter New-York niet een Va n W y c k ?
Twee broeders van Hollandsche geboorte zijn in de Oostelijke staten wel bekend
geworden - Professor G e e r h a r d u s Vo s , van Princetown, en Professor B e r t
J o h n Vo s , van Johns Hopkins. De Amerikaansche ‘van’ die het meest beroemd
is, is ook een professor van Princetown, H e n r y v a n D y k e , die jaren lang een
onzer eerste schrijvers was. Onder de journalisten in Holland geboren behooren
L e o n a r d C h a r l e s v a n N o p p e n , vroeger te Columbia, en E d w a r d W.
B o k , redacteur van de ‘Ladies Home Journal’ tot de voornaamsten. Onze eenige
Hollandsche prelaat is Bisschop Va n d e Ve n , van Louisiana.
***
Het valt te betreuren, dat geen Amerikaan nog een volledige juiste beschrijving in
het licht heeft gegeven van wat de Hollanders voor de Amerikaansche beschaving
in vroeger dagen hebben gedaan. Eén schrijver, Wa s h i n g t o n I r v i n g , heeft de
geschiedenis onjuist en belachelijk geschreven en niemand van gelijken invloed is
er nog opgestaan om dit te verbeteren.
Maar het feit blijft bestaan, dat onze schuld aan de Hollanders der 17e eeuw zeer
groot is. Juist ten tijde toen Amerika gekoloniseerd werd, was Holland op het toppunt
van zijn roem. De Hollanders waren toen het eerste volk der wereld in muziek,
schilderkunst, bouwkunst, wetenschap, zeevaartkunde, handel, geleerdheid en
democratie. In bijna iedere richting van de wetenschap waren zij baanbrekers. De
beste openbare en hoogescholen van Europa bezaten zij. Ongetwijfeld rezen zij tot
zulk een ongekende hoogte, omdat zij in een land leefden, dat hen dwong te werken
en te denken en samen te gaan.
***
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Er wordt wel eens gezegd ‘God schiep de wereld, maar de Hollanders schiepen hun
eigen land’. Hun onophoudelijken strijd tegen de zee maakte hen tot een gehard,
ijverig volk. Stap voor stap bouwden zij een beschaving op en een regeeringsvorm
welke voor andere landen ten voorbeeld werden. Zij waren om zoo te zeggen de
Amerikanen van hun tijd, want zij waren de eersten om de voorrechten bekend te
maken van vrijheid, eigen hulp en vindingrijkheid. Zij trotseerden het machtige
Spanje en weerstonden de overmacht van Lodewijk XIV. Onder Tromp en De Ruijter
verjoegen zij alle vijandelijke vloten uit de Oostzee en het Engelsche Kanaal en
gedurende meer dan een eeuw had dit kleine land van zichzelf regeerende burgers
den wereldhandel in handen.
Uit dit dappere landje, het prototype van de Vereenigde Staten, kwamen onze
eerste Kolonisten, die
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den staat opbouwden. De mannen en vrouwen, die te Plymouth Rock landden, hadden
reeds 12 jaar in Holland gewoond voor zij tot ons kwamen. W i l l i a m P e n n , de
zoon van een Rotterdamsche moeder, preekte dikwijls in 't Hollandsch en nam voor
den regeeringsvorm van Pennsylvania de Hollandsche als voorbeeld.
Het is nu bijna 3 eeuwen geleden, dat Holland H e n r y H u d s o n uitzond en op
Amerikaanschen bodem Hollandsche instellingen stichtte. Spoedig daarna kocht
P e t e r M i n u i t Manhattan voor 24 dollars - niet in geld, maar in kleeren en sieraden.
Vijftig jaren lang beheerschten de Hollanders de omstreken van de Hudson rivier
van B r e u c k e l e n (Brooklyn) tot B e v e r w i j c k (Albany). Ze waren allen groote
grondbezitters, niet gemakkelijk door de Engelsche ambtenaren te regeeren. Ze waren
eigenlijk leenheeren, die slaven hielden, huur ophaalden en rechtspraken, geheel
onafhankelijk van de hoogere autoriteiten.
***
Daar had men de lastige oude P e t e r S t u y v e s a n t , de laatste en grootste der
Hollandsche Gouverneurs, naar wien de B o w e r y genoemd werd. Daar waren de
aanzienlijke Va n C o r t l a n d t s , wier huizinge nog in het Van Cortlandt Park staat
met de gaten van de Engelsche kogels in haar muren. Daar waren de Va n D i j c k s ,
de Indianen-bevechters, de S c h e r m e r h o r n s , werkzaam en eerzuchtig, de
B r e e v o o r t s , kalm en vlijtig levende; en de D e P e y s t e r s , van wie er thans een
standbeeld in Bowling Green staat.
Hooger aan de Hudson waren de D e W i t t 's en C o y k e n d a l l s van Kingston;
de Va n R e n s s e l a e r s van Albany; de Va n d e r H e y d e n s , die het eerst Troy
in bezit hadden; en de Va n C u r l e r s , die Schenectady stichtten.
Maar de Hollander uit den ouden tijd, wiens familienaam het meest bekend is,
was J a n A e r t s e n v a n d e r B i l t , wiens hoeve in Brooklyn lag. Gedurende
twee eeuwen maakte geen uit dit geslacht eenigen naam, totdat C o r n e l i s v a n
d e r B i l t , de zoon van een armen boer op Stateneiland, de grootste Amerikaansche
Spoorwegkoning werd, die zijn erfgenamen 75 millioen dollars naliet. Hij was steeds
een verzamelaar, nooit een speculant geweest. Terwijl anderen praatten en theoriën
verkondigden, maakte hij een verbinding met de Oostelijke staten. Het fortuin, dat
hij naliet is zoo aangegroeid, dat heden ten dage de naam Vanderbilt synoniem is
met rijkdom. De zoogenaamde Vanderbiltgroep (van spoorwegen) omvat
tegenwoordig 22000 Mijlen met een kapitaal van 1100 millioen - meer dan 1/9 van
alle spoorwegen der Vereenigde Staten.
Toen de Amerikaansche revolutie uitbrak en in Europa bekend werd, verleende
Holland oogenblikkelijk hulp aan de Patriotten. Gedurende die donkere dagen leende
het de Koloniën 14 millioen dollars, ofschoon terugbetaling zeer onzeker leek. De
provincie Friesland ging zoo ver in haar geestdrift om ter eere van de Amerikaansche
onafhankelijkheid een gedenkpenning te slaan.
Generaal P h i l i p S c h u y l e r vertegenwoordigde de Hollanders in het
Amerikaansche leger. En was het niet kapitein Va n A r s d a l e , die - toen de schepen
van Koning George in de haven zonken - de Engelsche vlag neerhaalde? Holland
gaf ons menschen en geld. Maar wat beter is, het had ons, in zijn geschiedenis, het
krachtigste bewijs gegeven ten gunste van zelfregeering. ‘In de liefde voor vrijheid
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en in dapperheid om ze te verdedigen, is Holland ons beste voorbeeld geweest’ zeide
Franklin. Onze vier eerste presidenten waren leerlingen van den beroemden
hoogleeraar L u z a c van Leiden en erkenden volmondig hoeveel ze zijn onderwijs
verschuldigd waren. George Washington zeide later in een brief aan Luzac: ‘Amerika
is veel verplicht aan de werken van mannen als Gij’.
Tusschen de omwenteling en den Burgeroorlog waren er minstens twee kranige
Hollanders, die de Amerikaansche geschiedenis hielpen maken - Generaal S t e p h e n
v a n R e n s s e l a e r , krijgs- en staatsman van New-York en M a r t i n v a n B u r e n ,
de 8e president van de Vereenigde Staten. De laatst overgeblevene van Van Buren's
persoonlijke vrienden, John Bigelow, dien Abraham Lincoln aanstelde tot Gezant in
Frankrijk, leeft nog te New-York. Toen ik hem verzocht mij iets over Van Buren te
vertellen, zeide Mr. Bigelow:
Hij was een der verstandigste en meest vertrouwde mannen, die ooit de
presidentsplaats hebben bekleed. Hij was bekwaam als rechtsgeleerde, evenzeer als
leider en staatsman. Hij was het, die ons nationaal geldwezen inrichtte en die den
weg bereidde voor de afschaffing der slavernij.
De invloed der oude Hollanders kan nog gemakkelijk worden nagegaan. Wij
danken woorden als boss, cookie, delf, yacht en stoop aan hen. Zij leerden ons het
nut van windmolens en onze lichte tuigen, ploegen, ruiven en munten werden naar
het Hollandsch model gemaakt.
Vooral in New-York kan het voetspoor der Hollanders nimmer worden uitgewischt.
H a r l e m zal altijd Harlem blijven en G o v e r n o r s e i l a n d zal altijd herinneren
aan Gouverneur Wo u t e r v a n Tw i l l e r , die het van de Indianen kocht. We zullen
ons altijd herinneren, dat de Hollanders den muur bouwden, waar nu Wa l l s t r e e t
is, dat de Hollandsche meisjes wandelden door M a i d e n l a n e , nu de straat van de
juweliers, en dat het Hollandsche koeien waren, die het pad maakten van het fort aan
de Batterij naar de noordelijke weiden - het pad eens Breede weg genoemd, nu als
B r o a d w a y bekend.
Zoowel ten tijde van het koloniseeren als nu hebben de Hollanders een hooge
plaats ingenomen in de Amerikaansche samenleving. Waar zij zijn, versterken zij
het maatschappelijk gebouw.
In velerlei opzicht is Holland het meest geschikt om die hoedanigheden uit een
jong land over te planten, welke anders alleen uit ondervinding voortkomen.
Laat ons zeggen, dat de eene natie de andere noodig heeft. Ze zijn in hun toewijding
tot den kunsten vredesarbeid nauw samengebonden en het is aangenaam om het feit
in herinnering te brengen, dat de nieuwe vredestempel, die nu in Den Haag wordt
gebouwd, een gift is van een Amerikaansch burger.

Naschrift.
Bovenstaand artikel van den Amerikaan Herbert N. Casson werd ons, vertaald, uit
Paramaribo toegezonden door den heer O.D.
Ofschoon het hier en daar uitlokt tot opmerkingen, laat de Red. het geheel zooals
het is.
Red.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!
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De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars en
n e r i n g d o e n d e n , z o o w e l i n N o o r d - a l s i n Z u i d -N e d e r l a n d , d i e
bereid zijn wederzijds in het Nederlandsch hunne zaken te
d o e n , h u n n a a m e n a d r e s t e z e n d e n a a n h e t K a n t o o r A.N.V.
W i j n s t r a a t 81, D o r d r e c h t .
In Neerlandia zal herhaaldelijk een lijst dezer adressen
worden openbaar gemaakt.
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Een Sint-Nicolaasfeest op Ceylon.
De afstammelingen op Ceylon van hen, die, na het bankroet der Oost-Indische
Compagnie, Holland bij den vrede van Amiens aan hun lot moest overlaten, noemen
zich nog steeds met trots ‘Hollandsche burgers’, en zij zijn, men mag zeggen: tegen
de verdrukking in, aangegroeid tot 4 à 5000. Dat wil zeggen: de Britsche regeering
noemt 20.000 het getal ‘burghers’ op het eiland, en dat is háár zaak, maar zeker
hebben drie kwart van de z.g. ‘burghers’ niets of zeer weinig met Europa, en nog
minder met Holland, uit den tijd der Oost-Indische Compagnie te doen. Maar waarom
zouden zich de Christenen op Ceylon, indien zij er zin in hebben, geen ‘burgher’
noemen? Alle Engelschen noemen zich g e n t l e m e n en zoo is de naam ‘burgher’
een titel geworden.

St. Nicolaasfeest te Colombo (Ceylon) voor kinderen van Hollandsche afstammelingen. St. Nicolaas
is de heer Maurits Wagenvoort.

Maar onze neven en nichten op Ceylon zijn daar niet mee tevreden en terecht, want
zij hebben gezien, dat bij Engelschen en Sinhaleezen op deze wijze de naam ‘burgher’
er allengs een wordt van geringschatting, en zij erkennen, dat daar tegen slechts helpt,
dat de echte ‘burgers’ zich vereenigen en schrap zetten. ‘Dat had al 50 jaar geleden
moeten gedaan worden’, zeggen ze ook. Goed, maar zij hebben het niet gedaan en
het gevaar is steeds hooger gestegen, dat zij zouden op gaan in de hun omringende
drie millioen Sinhaleezen, Tamils, Maleiers, enz. en door de Britten behandeld worden
als ‘inboorlingen’, natives, en niet beter. En zeker, zij verdienen beter, niet wijl zij
van Europeesche afkomst zijn, maar wijl zij eenige wezenlijke goede Hollandsche
eigenschappen hebben weten te bewaren en eenige goede Oostersche eigenschappen,
b.v. matigheid en aangeboren zachtheid van aard, hebben weten te winnen. Allen
hebben zeker min of meer Sinhaleesch bloed in de aderen - misschien zijn zij er beter
om! - maar hen, die men dat sterk kan aanzien (bijgaande foto kan het getuigen)
vormen een kleine minderheid: zij trouwden steeds onder elkaar, en voor hun
gezondheid zal het beter zijn, indien zij dat minder deden of minder gedaan hadden.
Een jaar of acht geleden nu, dank zij het initiatief van den heer R.G. Anthonisz,
een der weinigen die Hollandsch spreekt, en aan het hoofd staat van het reusachtige
Hollandsche archief van Colombo, werd een ‘Hollandsch Gezelschap’ opgericht,
maar toen brak daarop de oorlog in Zuid-Afrika uit en wijl vele leden in
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gouvernementsdienst zijn, vreesden zij, dat de regeering er een betooging in zou
zien, en zoo ging het ‘Hollandsche Gezelschap’ te niet. De zaak is dat velen wel
zeiden: ‘dat had vijftig jaar geleden moeten geschieden’, maar twijfelachtig, zonder
wilskracht, vreesachtig hadden zij nooit iets gedaan om het wenschelijke tot
werkelijkheid te maken. Maar opnieuw zijn zij nu opgewekt tot handelen, en naar
het schijnt voor goed. Een onzer landgenooten bracht een bezoek aan het eiland,
leerde er zijne neven en nichten kennen en achten, en, met behulp van den heer R.G.
Anthonisz, dat spreekt vanzelf, bracht hij velen tot het besef van hun plicht tegenover
zichzelf en hun gemeenschap. Het ‘Hollandsche Gezelschap’ is herleefd, hoewel dan
nu onder den naam van ‘Dutch Burgher Union’ maar op breeder en daardoor hechter
grondslag. En reeds bezit de ‘Union’ bijna 300 leden. Een Engelsche naam, maar
het karakter zal toch zooveel mogelijk Hollandsch zijn, en een der doelen van de
‘Union’ is om de studie onzer taal aan te moedigen. Ook wil men de oprichting der
‘Union’ door een jaarlijksch feest herdenken, een nationaal Hollandsch feest. Welk
jaarlijksch feest is ten onzent ouder en populairder dan ‘Sinterklaas?’ Op aanraden
van dien landgenoot werd het inwijdingsfeest, dat jaarlijks herhaald zal worden, het
Sinterklaasfeest, en diezelfde landgenoot, een kindervriend, speelde voor Sinterklaas.
Het feest slaagde
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uitmuntend: de eerste komst van den ‘goed heyligh man’ te Colombo was een groot
succes, jong en oud getuigden het met ingenomenheid. En zoo heeft de nieuwe
‘Vereeniging van Hollandsche burgers’ met de kinderharten die gewonnen van vele
moeders, en waren de vaders wel gedwongen te volgen.
Apropos: er is plaats in Colombo voor een paar ondernemende landgenooten om
er zaken te doen. Er is tot nu geen Hollander, en ieder vraagt zich af: ‘waarom niet?’
Onnoodig intusschen inlichting te vragen aan den Hollandschen Consul, een Duitscher,
want die maakt van zijn ambt een baantje, en houdt het alleen aan omdat het een
baantje is. Vroeger was hij ook Oostenrijksch Consul, maar dat heeft hij opgegeven,
wijl hij in dat ambt werk had te doen. Als Nederlandsch Consul heeft hij zoo g o e d
als niets te doen, en daarom houdt hij dat aan.
‘Vo i l à p o u r q u o i v o t r e C o n s u l e s t m u e t ’ zou men met een variant
op een beroemden versregel kunnen zeggen. Intusschen, die er over denkt om zich
te Colombo te vestigen, doet beter zelf eerst poolshoogte te nemen.
MAURITS WAGENVOORT.

Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering op 11 December
1907 te Dordrecht.
Aanwezig: de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde en de heeren
Dr. J. Boeke, H.D.H. Bosboom, Pastoor P. Delgeur, H. Meert, Jhr. Mr. J.L.W.C. von
Weiler en Mr. W. Dicke, secretaris.
Afwezig met kennisgeving: Mr. C.Th. van Deventer, Prof. P. Fredericq, Dr. H.F.R.
Hubrecht, J.C. Kesler, Dr. J.J.A. Muller, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer,
Mr. Dr. C.F. Schoch en Mr. W. Thelen.
P u n t I. De notulen der vorige vergadering worden met eenige wijziging
goedgekeurd.
P u n t II. Mededeeling van ingekomen stukken, onder andere:
Schrijven van den heer J.H. Mekenkamp, commies der H.S.M. te Salzbergen om
leesboeken voor de Nederlandsche kinderen aldaar. Daaraan is reeds door de
Boeken-Commissie voldaan. Het Dag. Best. heeft naar aanleiding daarvan overwogen
den heer Mekenkamp uit te noodigen het Verbond te vertegenwoordigen, indien dit
met zijn ambtelijke verplichtingen kan worden overeengebracht.
De voorzitter zou gaarne zien, dat in deze vergadering het beginsel eens werd
vastgesteld hoe voortaan de benoeming van vertegenwoordigers zal geschieden, daar
hierbij de uiterste omzichtigheid moet worden in acht genomen.
Na eenige besprekingen wordt een vaste gedragslijn in dezen vastgesteld.
Voorgedragen wordt nog als vertegenwoordiger te San Thome (Westkust van
Afrika), de heer Jozef Bex.
Hieromtrent zal nader worden beslist.
P u n t III. Begroting voor 1908.
Aan de leden is 't ontwerp rondgezonden.
De posten: steun aan Groep Ned. Antillen, groot f117.50 en steun aan Groep
Suriname, groot f402.50 geven aanleiding tot uitvoerige bespreking.
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De voorzitter betoogt de wenschelijkheid om de verhouding tot de Groepen een
volgenden keer nader te bespreken.
De penningmeester licht nog den post van f200. - toe voor de uitgave van den
catalogus van Ned. studieboeken, waarvan de uitgave door de Leidsche
studentenafdeeling is voorbereid.
De begrooting wordt aangenomen op een totaal bedrag van f18352.70 met een
batig saldo van f184.61½.
P u n t IV, van huishoudelijken aard.
P u n t V. Brieven van den heer Insinger (Egypte).
O.m. wordt hierin een vraag overgebracht van den heer Schultz omtrent den
dienstplicht van zijn zoon. Omtrent dit geval zullen nadere gegevens worden gevraagd.
P u n t VI. Samenwerking met het plaatsingsbureau Mercator.
Dit punt zal nader door het Dag. Best. worden overwogen.
P u n t VII. Uitgave en Redactie Neerlandia.
Na eenige bespreking wordt besloten, indien geld vrijkomt door te verwachten
vermindering van porti voor maandbladen, dit te besteden voor verbetering der
uitgave.
Vóór het sluiten der vergadering deelt de heer Bosboom mede, dat hij een maand
geleden aan het Bestuur der Groep Indië verzocht heeft om ontslag als afgevaardigde.
De voorzitter betreurt het, dat aan dit besluit niets meer is te veranderen en wijst
op de groote verdiensten van den heer Bosboom als lid van het Hoofdbestuur, die
toonde niet alleen belangstelling te hebben voor Indië maar voor alles wat het Verbond
betreft. Hij betwijfelt of diens heengaan ooit geheel zal kunnen worden vergoed en
hoopt op een wederzien.
De heer Bosboom dankt voor de waardeerende woorden en drukt zijn leedwezen
uit, dat hij de aangename bijeenkomsten der Hoofdbestuurders niet meer zal bijwonen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
De Alg. Secretaris
Mr. W. DICKE.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag over 1907 van den vertegenwoordiger te Mexico D.F.
In het afgeloopen jaar is eigenlijk voor het eerst getracht de verschillende hier te
lande verblijf houdende stamgenooten nader bekend te maken met het doel van het
A.N.V., met het gevolg, dat de meeste Noord-Nederlanders persoonlijk toetraden
als lid; de hier te lande verblijvende Zuid-Nederlanders hebben niet aan de
uitnoodiging gehoor gegeven, evenmin is de vertegenwoordiger erin geslaagd eene
Zelfstandige Afdeeling in het leven te roepen.
Wel zijn deze pogingen middellijk van grooten invloed geweest op de oprichting
van de Ned. Vereeniging in Mexico, waardoor een hechten band is gelegd om de
landgenooten, waarvan bij verschillende gelegenheden zulke schoone blijken zijn
gegeven.
Van de gelegenheid om den vertegenwoordiger van het A.N.V. inlichtingen te
vragen op handels- en ander gebied is door hier gevestigde, doch vooral buiten de
Republiek woonachtige leden een ruim gebruik gemaakt. De vertegenwoordiger
ontving van eene in New-Orleans gevestigde Ned. firma verzoek om inlichtingen
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aangaande de mogelijkheid om hare zaken ook tot Mexico uit te breiden en wist dit
huis in aanraking te brengen met een landgenoot, die in staat was over het onderwerp
de meest uitgebreide en betrouwbare inlichtingen te verschaffen.
Verschillende jongelui, doch voornamelijk zij, die door longaandoening
genoodzaakt waren in een milder klimaat een werkkring te zoeken, hebben zich tot
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den vertegenwoordiger gericht en ontvingen uitvoerige inlichtingen. Een dier heeren
is naar aanleiding der ontvangen inlichtingen naar Mexico gekomen en slaagde er,
dank zij zijne kennis van Spaansch en van Engelsche stenografie spoedig in, na
aankomst eene passende betrekking te vinden.
Met genoegen werd opgemerkt, dat ook Vlaamsche leden niet hebben geaarzeld
van de diensten der vertegenwoordiging gebruik te maken.
Van twee in Zuid-Afrika gevestigde leden - Nederlanders - die, met het oog op de
treurige toestanden in het handelsleven aldaar besloten hadden, zich elders te vestigen,
werden dergelijke verzoeken ontvangen. Hunne aanvragen werden zoo volledig
mogelijk behandeld.
Eene in Friesland gevestigde firma wendde zich tot den vertegenwoordiger met
het verzoek om marktprijzen en inlichtingen aangaande de productie van honing in
Mexico en ontving een monster van dit artikel.
Het is niet mogelijk geweest deze firma in aanraking te brengen met betrouwbare
exporteurs en het is den vertegenwoordiger later gebleken, dat New-York de
aangewezen markt is voor dit artikel, hetwelk door verschillende firma's, meestal in
kleine hoeveelheden via Tampico daarheen in consignatie wordt gezonden.
Eene zeer bekende Ned. firma in Japan verkreeg van de vertegenwoordiging in
Mexico inlichtingen aangaande den toestand van de markt in Mexico voor hare
artikelen en werd in aanraking gebracht met een zeer betrouwbaar landgenoot, grondig
met de artikelen en de toestanden bekend en aan wien, na briefwisseling bedoelde
firma hare vertegenwoordiging toevertrouwde.
Naar aanleiding van Ned. kapitaalbelegging in Mexico behoort er de aandacht van
Ned. belangstellenden op te worden gevestigd, dat zij, die aandeelen in nog te
construeeren spoorwegen in Mexico denken te koopen, zich wel eens ter dege op de
hoogte dienden te stellen van de Maatschappijen, waarin ze zich gaan interesseeren.
De spoorweg-constructie in Mexico is bijna geheel in handen van
Noord-Amerikanen en op deze omstandigheid wordt - met het oog op de enorme
verliezen van Nederlanders in Amerikaansche spoorwegfondsen - de aandacht
bijzonder gevestigd.
Wat de invoer van Ned. artikelen betreft, hoofdzakelijk bestaan deze uit jenever,
kaas, thee en kasimieren.
Verschillende artikelen, klaarblijkelijk in Nederland gefabriceerd, kan men hier
in Mexico aantreffen; ze worden door Hamburgsche export-huizen ingevoerd en
gaan door voor Duitsch fabrikaat.
Er zijn verscheidene gevallen bekend aan Ned. handelaars in Mexico gevestigd,
waarin zij artikelen van Ned. fabrieken door hen vertegenwoordigd, tegen veel
goedkoopere prijzen door Hamburgsche export-huizen zagen aangeboden als zij
zelve konden aanbieden. Zulke staaltjes zijn bepaald ontmoedigend voor hem, die
trachten wil, Ned. artikelen als ‘Nederlandsche’ aftrek te doen vinden.
Van de door de Boeken-Commissie naar Mexico gezonden kist met boeken, wordt
zeer trouw gebruik gemaakt.
Zij, die in Nederland de B o e k e n -C o m m i s s i e steunen, kunnen ervan verzekerd
zijn, dat ze stamgenooten in den vreemde daarmede een grooten dienst bewijzen.
De geschreven taal draagt na de gesprokene wel meest ertoe bij het stamgevoel
in stand te houden en waar we daar juist in den vreemde bijzonder naar streven, kan
het werk van de Boeken-Commissie niet genoeg worden gewaardeerd.
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De boeken hier zijn ondergebracht in de bibliotheek van de Ned. Vereeniging in
Mexico en staan voortdurend ter beschikking van stamgenooten in en buiten de stad,
ook natuurlijk ter beschikking van hen, die geen lid zijn van die vereeniging.
In de maand December had de Ned. Kolonie in Mexico het genoegen kennis te
maken met haren officieelen Vertegenwoordiger, geaccrediteerd te Washington en
te Mexico, H.M. gezant en buitengewoon gevolmachtigd Minister Jhr. R. de Marees
van Swinderen, die, vergezeld van den gezantschapsraad Mr. W.A. Royaards
gedurende de maand December te Mexico verblijf hield.
De gezant bezocht met den Belgischen Minister Charles Constantin Wauters de
clublokalen van ‘Circulo Belga-Holandes’ en woonde een muziekavond bij, waarop
een in Europa bekend Ned. kunstenaar, de heer Maurice Meerloo op zijn zoo zeldzaam
instrument, de ‘Viola d'Amore’, eenige zijner eigen toonzettingen uitvoerde, welke
hem bij het kunstlievende Mexikaansche publiek zulk een naam hebben verworven,
en welke ook dien avond weer luiden bijval verwierven.
Bij het banket door den Gezant aan het Bestuur der Ned. Vereeniging aangeboden,
gaf Z. Ex. zijne bijzondere tevredenheid te kennen over de vooruitstrevendheid en
den bloei der Ned. Kolonie in Mexico en zeide met bijzonder genoegen en
belangstelling kennis genomen te hebben van al de bijzonderheden, daarop betrekking
hebbende. Het eere-lidmaatschap der vereeniging werd bij die gelegenheid aan Z.
Ex. aangeboden en welwillend door hem aanvaard.
Met een enkel woord verdient melding gemaakt te worden van eene onderneming,
waarvan een der directeuren een Nederlander is, de heer N. Wijgchel,
oud-administrateur der Amsterdam-Deli Maatschappij, terwijl de 2e directeur, de
welbekende Zweedsche geleerde Dr. Pehr Ollson Seffer, ook de Nederlandsche taal
machtig is.
Van deze jeugdige, nu reeds bloeiende onderneming, het Mexikaansche Bureau
voor Landbouw-Onderzoekingen en Consultaties, wordt melding gemaakt, omdat
het succes bewijst, hoe hoog in het buitenland onze landbouwkundigen worden
geschat.
J. TEN NAPEL,
Vertegenwoordiger van het A.N.V. Mexico D.F.

Uit Venetië.
Als Vertegenwoordiger van het A.N.V. heb ik eenige brieven uit Nederland
ontvangen, met vragen om inlichting over de gunstigste gelegenheid om naar Italië
te emigreeren, over de kansen er een betrekking te vinden of een plaats in den handel,
over de beste manier om het Italiaansch te leeren, enz. Zoo nauwkeurig mogelijk
heb ik geantwoord op de verschillende vragen, die mij zijn gedaan. Ik betreur het
alleen, dat de gelegenheid zich niet heeft voorgedaan mijn werkzaamheid op nog
nuttiger en voordeeliger wijze te toonen in het waarachtig belang van het Verbond.
L. BIZIO GRADENIGO, Vert. A.N.V.
Door vertrek uit Boechara in Mei, heb ik op de mij in hoedanigheid van
Vertegenwoordiger van het Verbond sedert toegezonden brieven niet meer kunnen
antwoorden, waardoor tot mijn groot leedwezen vele aangename handels en
persoonlijke relaties voorloopig afgebroken werden. Ik hoop evenwel over 3 à 4
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maanden in Zuid-Rusland de Vertegenwoordiging van het Verbond weer op mij te
kunnen nemen, in het vertrouwen mijn landgenooten en den Nederlandschen handel
weer behulpzaam te kunnen zijn.
C.C.J. VAN DER KLAAUW.
S o r a u N.L., 14 December 1907.
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Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Groeps-bestuursvergadering op 7 December
1907 te 's-Gravenhage.
Aanwezig: de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter, mej. E. Baelde en de heeren
Prof. P.J. Blok, Mr. A.H. Brandt, Mr. A.B. Cohen Stuart, Marcellus Emants, Dr. J.B.
Schepers en C. van Son, secretaris.
P u n t I. Notulen; worden onveranderd goedgekeurd.
P u n t II. Ingekomen stukken.
Brief van de Amsterdamsche Afd. Jong Nederland met verzoek om f37. - steun
tot dekking der oprichtingskosten. Wordt toegestaan.
Idem met voorstellen om in het reglement der Jongelieden-Afdeelingen bepalingen
op te nemen omtrent begunstigende en beschermende leden. Hierop wordt voorloopig
afwijzend beschikt, daar het reglement der Groep pas herzien is en gedrukt.
Voorstellen kunnen desgewenscht ter sprake komen op de Alg. Vergadering in Maart.
Brief van den heer Besse, waarin hij meedeelt, dat hij een aanvankelijk
tegenstrevenden Vlaming heeft overtuigd, dat het A.N.V. volmaakt onpartijdig is op
kerkelijk en staatkundig gebied en deze persoon zich heeft aangegeven als lid.
P u n t III. Van huishoudelijken aard.
P u n t IV. Voorstellen van den heer Cohen Stuart over Groepsreglement-wijziging,
in hoofdzaak de aanstelling van een Groepscommissaris voor elke afdeeling
betreffende.
De voorzitter heeft de zaak bestudeerd, maar nog geen duidelijke voorstelling hoe
't met een in het Afd.-bestuur tusschengeschoven Groepscommissaris zal gaan.
Verschillende leden achten goed in 't voorstel de prikkel voor werkzaamheid der
Afdeelingsbesturen, maar vreezen ontstemming van dezen.
Wordt besloten, als het Groepsbestuur eerst zelf een gevestigde meening heeft
gekregen, een bijeenkomst te beleggen van 't Groepsbestuur met de voorzitters der
Afdeelingsbesturen om dit punt e.a. eens gezamenlijk te bespreken.
De voorzitter zou dergelijke bijeenkomsten voortaan gaarne geregeld minstens
eenmaal in het jaar willen doen houden. Dit vindt instemming.
P u n t V. Uitgave van 't Boek over Nederland.*)
Besloten wordt, dat de commiseie a.h. binnen enkele dagen (10 Dec.) zal
vergaderen.
P u n t VI. Samenwerking met Vreemdelingenverkeer.
Verslag wordt uitgebracht van de vergadering in Krasnapolsky, waar besloten
werd een Centraal Bureau op te richten met zetel te Amsterdam, een Directeur en
*) In een bestuursvergadering, gehouden 16 Nov. te Dordrecht en hoofdzakelijk gewijd aan
huishoudelijke aangelegenheden, werd o.m. besloten plannen voor te bereiden tot de uitgave
van een Boek over Nederland, in den trant van ‘Zweden’, ‘België’ e.a.
De vergadering benoemde daartoe eene Commissie, bestaande uit de heeren: Dr. H.J. Kiewiet
de Jonge, Mr. A.B. Cohen Stuart, Prof. P.J. Blok, Dr. J.B. Schepers en Jhr. Mr. H. Smissaert,
van wie de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris is opgetreden.
Deze commissie is na herhaald vergaderen zoo ver gekomen, dat zij in een nog deze maand
te beleggen vergadering verslag zal kunnen uitbrengen.

Neerlandia. Jaargang 12

een Raad van Toezicht. De Minister heeft steun toegezegd, ook verschillende
maatschappijen en vereenigingen.
Uit de mededeelingen blijkt, dat de onderneming steun verdient en waarborg voor
degelijkheid aanwezig is. Besloten wordt gedurende 5 jaar met een jaarbijdrage van
f50. - te steunen.
Getracht zal worden met behulp van Vreemdelingenverkeer en 't Centraal Bureau
een lijst van goedkoope pensions in Nederland (f2. - tot f2.50) in Neerlandia openbaar
te maken.
P u n t VII. A.N.V. en Uitgeversbond.
De secretaris wijst er op, dat de Ned. Uitgeversbond zijn Bibliogr. Maandlijst niet
kosteloos aan onze besturen en vertegenw. in 't buitenland wil zenden, wat de Ned.
Boekhandel te Antwerpen wel doet. Nader zal worden overwogen, op welke wijze
Neerlandia 't best de Nederl. uitgaven kan openbaar maken.
P u n t VIII. Bekendmaking Uitg. 10 A.N.V.
Het Dag. Best. zegt toe: de Afdeelingen eens aan te schrijven en verdere middelen
te zullen overwegen met inachtneming der bepalingen die eenmaal ten opzichte van
den verkoop in Noord- en Zuid Ned. voor leden en niet-leden zijn getroffen.
P u n t IX. Holl.-VI. handelsbetrekkingen en p u n t X. Lijst van handelaars en
neringdoenden, die in 't Ned. willen briefwisselen en zaken doen, worden gezamenlijk
behandeld. Besloten wordt de Afdeelingen hierover aan te schrijven en in Neerlandia
een oproep te plaatsen.
P u n t XI. Brief zegels voor aanbeveling van Ned. briefwisseling.
Het Dag. Best. wordt gemachtigd deze te laten vervaardigen.
Een voorstel om ingevolge een ingekomen verzoek ook zegels te laten vervaardigen
met het opschrift ‘Terug aan afzender’ wordt niet ondersteund.
P u n t e n XII, XIII en XIV, wet-Coremans, Fransch-Vlaanderen en rijwieltochten,
worden gezamenlijk behandeld.
De indiener dezer punten licht een en ander toe, doet mededeelingen over zijn
zomerreisje in Fransch-Vlaanderen en dringt aan op de verbreiding van meer
letterkundige kennis in die streken b.v. door het stichten eener boekerij.
Deze zaken zullen nader in het Hoofdbestuur besproken worden.
P u n t XV. Propaganda in het Zuiden.
De secretaris wijst op de onbekendheid van 't A.N.V. in de Zuidelijke provinciën
en verzoekt overweging van maatregelen om in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
vasten voet te krijgen. Op 't oogenblik wordt er gewerkt voor een Afd. Eindhoven,
ook hoopt het Dag. Best. 's Hertogenbosch te gaan bewerken, maar het drukke
secretariaat kan niet alles doen.
Voor Roermond en Middelburg worden wenken gegeven.
Bij rondvraag wordt de aandacht gevestigd op de briefwisseling tusschen
Nederlandsche en Zuid-Afrikaansche jongelieden.
De secretaris raadt aan te wachten tot het eerste Taalcongres te Paarl (19 Dec.)
heeft plaats gehad. Daar zou dit onderwerp worden besproken.
Nog wordt aan het Dag. Best. verzocht eens te overwegen, wat er gedaan kan
worden voor de duizenden Ned. arbeiderskinderen nabij onze grenzen in Duitschland,
die van Ned. Onderwijs verstoken zijn.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
De Secretaris,
C. VAN SON.
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Afd. Amsterdam
gaf op 19 December een Ned. Liederenavond met medewerking der heeren Orelio
van Amsterdam en J. Trip, tenor-zanger te Laren, en het Klein à Capella-koor, onder
leiding van den heer Willem Hespe. De klavierbegeleiding was toevertrouwd aan
den heer C. Dokkum.
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Afd. Groningen.
Dr. A.W. van Geer schrijft:
Op den vierden Januari 11. had in Groningen een voordracht plaats over het
Vlaamsche volkslied, door de heeren E. Hullebroeck en J. de Vos.
Telkens werden als voorbeelden van die volkspoezie in de verschillende tijdperken
door de beide heeren met veel smaak en gevoel liederen gezongen, een afwisseling,
die zoo aangenaam werkte, dat geen oogenblik de belangstelling verflauwde. Wij
gelooven, dat die talentvolle zangers een goede taak verrichten door de aandacht
meer te vestigen op het volkslied en zijn geschiedenis. Dat kan de volkszang, die
van zijn vroegere hoogte onder het Nederlandsche volk zoozeer is gedaald, brengen
onder de aandacht van velen, die het goed meenen met ons volk. Jammer, dat er zoo
weinig toehoorders waren. De belangstelling en liefde voor het A.N.V. is in onze
stad helaas nog niet groot. Dikwijls genoeg is op het groote belang, dat dit Verbond
heeft voor allen, die de Nederlandsche taal spreken, gewezen, doch in het bizonder
in Groningen heeft het nog geen diepe wortels geschoten.

Eerste Lustrum der Leidsche Studentenafdeeling.
De heer Helsdingen, secretaris, schrijft:
11 Febr. a.s. zal het vijf jaar geleden zijn, dat de Stud.-Afd. Leiden van het A.N.V.
werd opgericht.
Het bestuur stelt zich voor, dien dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. En
waar het zelfs uit verre streken de Vlamingen en Zuid-Afrikaners weet te trekken
voor de vacantie-leergangen, daar is het te verwachten, dat ook in eigen kring voor
dit eerste lustrum de belangstelling ruimschoots zal kunnen worden opgewekt.
De plannen zullen den leden nog wel nader bekend worden gemaakt.

Afd. Leeuwarden.
De heer J. v.d. Moer, secretaris, schrijft:
Gesteund door de Afdeeling Leeuwarden van het A.N.V. had 14 Dec. j.l. een
uitvoering plaats van N e d e r l a n d s c h e (oude en nieuwe) liederen door ‘Coers'
Liederkoor’ uit Utrecht (koor van de vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’), met
medewerking o.a. van den heer Orelio. Een talrijk publiek woonde deze uitvoering
bij en toonde zich zeer ingenomen met de mooie, eenvoudige liedjes van eigen stam.
Den dag daarop had een middag-uitvoering plaats tegen lagen toegangsprijs. Ook
toen werd het Nederl. lied met bijval begroet.
Dat deze uitvoeringen goede vruchten hebben afgeworpen, blijkt wel uit het feit,
dat einde December te Leeuwarden door 38 personen een à Capella-Koor is opgericht,
uitsluitend ten doel hebbend de instudeering (en uitvoering) van H o l l a n d s c h e
en oud-H o l l a n d s c h e liederen.

Jong Nederland.
Oprichting der Afd. 's-Gravenhage.
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Het oude jaar heeft nog de geboorte gebracht der Afd. 's Gravenhage en omstreken
van Jong Nederland.
Een 50-tal jongelui, vooral jonge dames, woonden de stichtingsvergadering bij.
Aanwezig waren ook de heeren J.J. de la Fontaine Schluiter en B.J.F. Varenhorst,
bestuursleden der bestaande Afd. van ouderen te 's Gravenhage.
Dr. J.B. Schepers hield de stichtingsrede, ‘pakkend, dikwijls dichterlijk, altijd
belangrijk’, zooals Jan Greshoff, de ziel der nieuwe Jongeliedenafdeeling schrijft.
Reeds traden 42 leden toe.
Deze maand is er weer een bijeenkomst en zal een bestuur worden gekozen.

Zuid-Nederland.
Een Vlaamsche overwinning.
Het is wel van een overwinning, dat mag worden gesproken nu eindelijk, na achttien
jaar, het gebruik van het Nederlandsch voor de rechtbanken van het arrondissement
Brussel definitief bij de wet is geregeld, een overwinning waarvan het behalen niet
eens veel strijd heeft gekost; want een Vlaamsche wet door de Kamer met bijna
algemeene stemmen te zien aannemen (er waren 108 voor, 7 tegen en 12
onthoudingen), is een feit, dat wel de moeite van het vermelden waard is, en bewijst,
dat zoo een wet niet alleen in een noodzakelijke behoefte voorziet, een nagenoeg
algemeen erkende leemte aanvult, maar tevens aan het rechtvaardigheidsgevoel van
bijna al de volksvertegenwoordigers beantwoordt. Dit laatste op zich zelf duidt echter
reeds op een veranderd inzicht vanwege onze wetgevers ten opzichte van sommige
eischen der Vlaamsche Beweging; want in 1889, toen het gebruik van de Nederl.
taal voor de rechtbanken in Vlaamsch-België werd geregeld, viel er nog niet aan te
denken, dat ook de rechten van de Vlamingen van het arrondissement Brussel met
het oog op strafvervolgingen voor het assisenhof van Brabant werden gewaarborgd;
en er was weer een opzienbarend proces noodig, n.l. dat van Heerne, waar
Fransch-onkundige Vlamingen zich door dit assisenhof in het Fransch hoorden
veroordeelen, om de verontwaardiging over iets dergelijks op te wekken, wat dan
het neerleggen van het wetsvoorstel Van der Linden ten gevolge had.
Dit voorstel had tot doel om de wet van 1889 aan te vullen met het oog op de
rechtspleging in het Vlaamsch voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel,
daar de genoemde wet dit punt slechts op een zeer onvoldoende en onvolledige wijze
had geregeld. Zij bepaalde immers bij art. 13, dat voor de boetstraffelijke en
politie-rechtbanken van dat arrondissement de twee talen mogen worden gebruikt;
wanneer de betichte alleen Vlaamsch verstaat, dan worden voor hem de maatregelen
toegepast, die in de Vlaamsche provinciën gelden; doch, en hier vinden wij het eerste
zwakke punt van die wet, dit betreft alleen het onderzoek en de uitspraak, en het Hof
van Verbreking, zich aan de letter van de wet houdende, besliste, dat daaronder niet
begrepen was alles wat de voorafgaande rechtspleging, zoowel als de dagvaarding
om ter rechtszitting te verschijnen aanging. Daardoor werd het mogelijk, dat
processen-verbaal in 't Fransch werden opgesteld van verklaringen, die in het
Vlaamsch werden gedaan, terwijl de rechters dikwijls het Vlaamsch niet of zeer
onvoldoende machtig waren. Voor het assisenhof van Brabant was de toestand nog
veel slechter, aangezien daarvoor de wet alleen eischte, dat dit Hof voorgezeten werd
door een magistraat, die Vlaamsch kent, terwijl verder heel de rechtspleging in het
Fransch geschiedde; de wet wil dat daar de pleidooien in ieder geval in het Fransch
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plaats hebben, en het lijkt dan werkelijk op galgenhumor, wanneer daarna nog de
voorzitter van de rechtbank den Fransch-onkundigen beschuldigde vraagt of hij nog
iets bij zijn verdediging heeft te voegen.
In elk beschaafd, vrij land geldt het als de natuurlijkste zaak van de wereld, dat
tusschen rechter en beklaagde gemeenschap van taal bestaat; bij ons was dit tot nog
toe niet overal het geval. Bij het vooronderzoek worden de verklaringen van alleen
Vlaamsch sprekende personen in het Fransch opgeteekend, en daar die verklaringen
hun moeten worden voorgelezen en door hen moeten worden onderteekend, vertaalt
men ze mondeling uit het Fransch in 't Vlaamsch.
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Het kwaad zou nog maar half zijn, indien men steeds wist, dat de vertalingen trouw
het gezegde teruggaven, maar tijdens de bespreking van zijn wetsvoorstel, haalde de
heer Van der Linden een staaltje aan van slechte vertaling, dat kras genoeg was om
op zich zelf reeds de noodzakelijkheid van een nieuwe wet te rechtvaardigen. Men
had een van moord beschuldigden Vlaming, die voor het assisenhof van Brabant
verscheen, op een zeker oogenblik naar de reden gevraagd waarom hij met het mes,
dat gediend had om de misdaad te plegen, op zak liep. Het antwoord luidde: ‘Ik heb
het gedaan met een goed gedacht’, dat men vertaalde: ‘Je l'ai fait de propos délibéré’.
Een wet, die zoo iets toelaat - het gewoon gezond verstand zegt het - moest worden
opgeheven of ten minste verbeterd, en dat betoogde de heer Van der Linden. Er moest
nochtans rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat het arrondissement
Brussel geen uitsluitend Vlaamsch arrondissement is en dat er, volgens de volkstelling
van 1900, 144.723 personen worden aangetroffen, die alleen Fransch kennen (tegen
340.653 uitsluitend Vlaamsch sprekenden en 294.901 die de beide talen machtig
zijn), zoodat voor dit arrondissement een gemengd stelsel moest worden aangenomen,
dat de rechten van de eenen zoowel als van de anderen waarborgde.
De toestand zou dus de volgende zijn: in het Vlaamsche gedeelte van het land
gebeurt de rechtspleging in het Nederl., omdat de wet van 1889 een territoriaal
karakter heeft, maar iemand die geen Vlaamsch kent heeft altijd het recht te vragen
om in het Fransch te worden geoordeeld; in het Waalsche gedeelte van het land
gebeurt de rechtspleging steeds in het Fransch, en een Vlaming - en men weet, dat
het getal Vlamingen, die het Walenland bewonen groot is, veel grooter zelfs dan het
getal Walen, die in Vlaanderen gevestigd zijn - die geen Fransch zou kennen heeft
het recht niet om in het Vlaamsch te worden geoordeeld. De weegschaal blijft dus
nog steeds ten voordeele van de Vlaamsch-onkundigen overhellen - dit werd overigens
volmondig door den Minister van Justitie, den heer Renkin, bekend, - en er blijft in
dit opzicht dus nog altijd een ongelijkheid tusschen Vlamingen en Walen bestaan.
Voor het arrondissement Brussel echter zou niet de r a t i o l o c i , maar de r a t i o
p e r s o n n a e gelden, dat wil zeggen, dat de wet niet t e r r i t o r i a a l maar
p e r s o o n l i j k zou moeten zijn.
In het vervolg zou dus de Vlaming, die voor het assisenhof van Brabant verschijnt
het recht hebben om de Vlaamsche rechtspleging te kiezen en zelfs, indien hij het
Vlaamsch alleen machtig is, geen andere rechtspleging dan de Vlaamsche mogen
kiezen, alhoewel hij steeds, volgens de wet van 1889, mag vragen om in het Fransch
te worden verdedigd, maar heel het vooronderzoek, de ondervraging, het
rekwisitorium en de eisch van het Openbaar Ministerie zullen in het Vlaamsch plaats
hebben. En de heer Renkin ging zelfs verder dan de heer Van der Linden, die het
gebruik van de taal, waarin het geding zou gebeuren, afhankelijk wilde maken van
de keus van den beschuldigde, door zich daartegen te verzetten, uit de zeer gegronde
reden, dat die keus niet steeds vrij en bewust is. Voorzichtigheidshalve of beter
kieschheidshalve drukte hij zijn gevoelen eerst niet duidelijk uit, maar zijn bedoeling
was ongetwijfeld wel, dat hij vreesde, dat de Vlaamsch-onkundige advocaat drukking
op zijn cliënt zou uitoefenen, om gemakshalve voor zich te verkrijgen, dat de
rechtspleging in het Fransch zou geschieden; en de heer Wauwermans ging verder,
toen hij er openlijk voor uitkwam, dat soms een zachte drukking op den beschuldigde
werd uitgeoefend.
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De vijanden van de Vlamingen in de Kamer, die het rechtvaardigheids-principe
van de wet niet hadden kunnen of durven bestrijden, zouden nochtans niet nalaten
om langs een omweg te trachten, in veel gevallen, de nieuwe wet in de toepassing
op te heffen. En het was bij monde van de heeren Monville, Janson en Huysmans,
dat zij het stelsel verkondigden, dat het in het belang van den Fransch-onkundigen
beschuldigde kan zijn in het Fransch te worden verdedigd, daar hij in een deze taal
sprekenden advocaat soms het meeste vertrouwen kan stellen. Daarom lei de heer
Janson dan ook een amendement neer, dat bepaalde, dat ‘op zijn vroegst vijf dagen
na zijne ondervraging door den voorzitter van het assisenhof, de beschuldigde,
bijgestaan door zijn raadsman, voor dezen voorzitter verschijnt en verklaart of hij in
het Fransch dan wel in het Vlaamsch wil verdedigd worden’.
Gelukkig vond dit amendement bijna algemeene tegenkanting, ook vanwege den
Minister van Justitie, die meende, en te recht, dat het onder invloed van zijn advocaat
zou zijn, dat de beschuldigde zijn keus zou doen, waardoor de Vlaming in het
arrondissement Brussel in een anderen toestand zou worden geplaatst dan een Vlaming
in het Vlaamsche gedeelte van het land.
Feitelijk zou de aanneming van dit amendement op het volgende zijn neergekomen:
bij het vooronderzoek zou de Vlaamsche beschuldigde in zijn taal zijn ondervraagd,
doch eenmaal wanneer de zaak voor het Hof zou komen, zou hij mogen vragen om
in het Fransch te worden verdedigd, zoodat ook heel de rechtspleging in het Fransch
zou plaats hebben en men tot den ouden toestand zou zijn teruggekeerd. De heer
Monville van zijn kant verzette zich tegen de instelling van een dubbele jury van
gezworenen, noodzakelijk geworden door de nieuwe wet. Want het lag voor de hand
dat, waar in het vervolg de beide talen voor de assisen van Brabant zouden worden
toegelaten, men ook een jury moest hebben, die in staat was om een Fransche en een
andere, die bekwaam was om een Nederlandsche rechtspleging te verstaan. Zijn
verzet sproot vooral voort uit zijn vrees, dat de Vlaamsche jury grootendeels zou
samengesteld zijn uit buitenlieden, een soort boerenjury dus, waarvan de mentaliteit
gansch zou verschillen van de Fransche jury en die niet op de hoogte zou zijn van
den gang der beschaving; maar de heer Renkin, in wien de Vlamingen in deze zaak
een uitstekenden verdediger gevonden hebben, bewees hem met cijfers, dat zijn vrees
ongegrond was.
Dusdoende werden de behendige pogingen van de genoemde heeren om de wet
in veel gevallen nutteloos te maken, verijdeld; het amendement Janson werd
verworpen en de wet aangenomen.
Een verzet, zelfs vanwege Vlamingen, zooals het met het wetsvoorstel Coremans
het geval was, heeft zij niet verwekt en kon zij niet verwekken, omdat de grond van
de zaak een geheel andere was; men zal misschien wel den een of anderen dag uit
de bijna algemeenheid van stemmen waarmede zij werd aangenomen partij trekken
om, wanneer eens een andere Vlaamsche hervorming ter sprake zal worden gebracht,
die minder in den smaak valt, te beweren, dat men geen Vlaamsche hervorming
vijandig is als deze slechts redelijk is, doch men zal toch nooit uit het oog moeten
verliezen, dat, hoe belangrijk de verkregen uitslag ook is, de nieuwe wet toch feitelijk
geen verandering brengt in de geestelijke ontwikkeling van het Vlaamsche volk; en
die is het toch welke alleen de algeheele ontvoogding van dit volk kan veroorzaken.
Een goed gevolg van de wet is wel, dat de kennis van het Vlaamsch onder de
magistraten en advocaten grooter zal worden en daarover kan men natuurlijk niet
anders dan tevreden zijn.
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Te verwachten is het wel niet dat de Senaat de wet zal verwerpen of haar
draagkracht zal verzwakken. Zulke halsbrekerijen heeft onze Eerste Kamer na het
avontuur met de gelijkheidswet denkelijk wel afgeleerd!
Een der beste middelen om het streven van het A.N.V. te bevorderen
is: Leden werven.
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Uit onze Takken.
Ta k A n t w e r p e n . Buiten de gewone werkzaamheden van de leestafel en van de
afdeeling ‘Liederenavonden’, die regelmatig werden voortgezet, valt in de eerste
plaats de stichting van een ‘Soldatenafdeeling’ aan te stippen. Dank zij het initiatief
en de werkkracht van den heer C. Haegeman, wien hier alle lof toekomt, werd onder
de soldaten van de Krijgsbouwkunde (Genie) een ‘Soldatenafdeeling van het
Algemeen Nederl. Verbond’ opgericht, die nu reeds een vijftigtal leden telt. Men zal
het belang van een dergelijke afdeeling inzien, wanneer men weet hoe slecht de
toestanden in Vlaamsch opzicht in het Belgische leger zijn. Het opwekken en het in
stand houden van het Vlaamsch bewustzijn bij de Vlaamsche soldaten is natuurlijk
het doel, en om dit te bereiken zal men een bibliotheek voor hen trachten bijeen te
brengen, terwijl binnenkort ook in de kazerne zelf, met toelating van de hoogere
krijgsoverheid, onze liederenafdeeling haar werkzaamheid zal uitbreiden en er
aanleering van liederen zal doen plaats hebben. Van harte moet gewenscht worden,
dat deze werking den beoogden uitslag mag hebben.
Ook bij de ‘Verbroedering der Vlaamsche tol- en accijnsbedienden’ werd de
propagandawerking voortgezet. Na den heer Pol de Mont in Juni, Dr. Rudelsheim
in Juli, waren het in November de heeren Mr. Gunzburg en Rudelsheim, die er het
goede woord gingen verkondigen, wat de aansluiting van een honderdtal leden van
bovengenoemde vereeniging bij het Ve r b o n d ten gevolge had, terwijl deze
maatschappij zich als dusdanig met een jaarlijksche bijdrage van fr. 50 bij het
Ve r b o n d aansloot. Met het Groepsbestuur werd een bijzondere overeenkomst
getroffen, waarbij leden van aangesloten maatschappijen jaarlijks één frank bijdrage
betalen, doch een groep van drie leden slechts de rechten van één lid heeft, wat het
ontvangen van Neerlandia, stemrecht, vertegenwoordiging in het Groepsbestuur,
enz. betreft.
Op 12 December las de heer Rafaël Verhulst zijn in den prijskamp der stad Antwerpen
met den eersten prijs bekroond zangspel Te l a m o n e n M y r t a l e e voor; hij vond
een talrijk en dankbaar gehoor. Den 26en December was het de heer J. Lefèvre van
Gent, die zijn in denzelfden prijskamp bekroonde opera R o e s s c h a a r d kwam
voordragen. Ook hij behaalde een welverdienden bijval.
Ta k G e n t . 't Was waarlijk geen slecht denkbeeld om de acht dagen te vergaderen.
De maand November was daar om het te bewijzen: het ontbrak immers nog aan stof,
noch aan toehoorders. Ook mag men het pleit als gewonnen beschouwen.
L. L a m b r e c h t s ' puike voordracht over G r i e g had den 4en November een
buitengewoon groote schaar toehoorders naar de Ve r k o o p z a a l v o o r
N o t a r i s s e n gelokt. 't Was ons ook een waar genoegen den bekenden
voordrachthouder te hooren over het leven en het eigenaardige der kunst van den
genialen Noorschen toondichter. Voeg daar bij dat we, dank zij het talent van mevr.
Lambrechts en dank zij de prachtige stem van den voordrachthouder, nog meer dan
een pareltje zoowel voor piano als voor zang ten gehoore kregen.
Acht dagen later las de heer J. L e f è v r e ons zijn zangstuk R o e s s c h a a r d voor.
Het algemeene applaus, dat den dichter te beurt viel, bewees voldoende, dat
R o e s s c h a a r d in ieders smaak was gevallen en dat de krachtig uitgeteekende
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figuur van den l o o z e n g e e s t d e r w i l d e N o o r d z e e , op iedereen een diepen
indruk had gemaakt.
Dr. R. D e C l e r c q had het over H o o f t a l s l y r i s c h d i c h t e r en bewees,
met mooie gedichten op een onverbeterlijke wijze voorgedragen, dat Hooft, niet
alleen als prozaschrijver, maar ook als l y r i s c h d i c h t e r hoog te schatten is.
Pianostukken en zang zetten deze avonden telkens een groote gezelligheid bij.
Aan te stippen vooral de bijval van S a r l o t t e k e n (woorden van De Clercq, muziek
van O. De Hovre), dat al spoedig door al de aanwezigen medegezongen werd. Een
nieuw veld van werkzaamheid voor het A.N.V., dat ook dra zal ontgonnen worden.
Een mooie kunstavond was het, waarop de opstellers van het nieuwgestichte tijdschrift
I r i s ons vergastten. En vooreerst was het de heer C e u n i s , die ons in een sierlijke
taal en met waren kunstzin het talent van den bekenden landschapschilder E m i e l
C l a u s deed kennen en bewonderen. We leerden er hoe de Vlaamsche luminist,
trapsgewijze de volle ontwikkeling zijner kunst bereikte en we konden ons overtuigen
van de waarheid van 's sprekers woorden door het inzien der mooie reproducties van
Claus' werken, die ons voor de oogen werden gelegd.
De dichters L a m b r e c h t s en D e C n e u d t lazen ons bovendien hun jongste
gewrochten en een lieve jonge dame onthaalde ons op het voordragen van een der
werken van D e C n e u d t .
Ook de boekenbespreking werd in andere vergaderingen voortgezet: D r . D e
B a e r e , leeraar aan het Atheneum, handelde over de werken van P r o f . D e C o c k :
U i t d e r e i s t e s c h en O n s L e v e n . De heer B. M a e s had het over C o u p e r u s '
P s y c h e . Onder de aangeleerde volksliederen stippen we aan S a r l o t t e k e n en
E. Hullebroeck's W i e g e l i e d .
Op Maandag 23 Dec. las de heer J. Lefèvre voor den Gentschen Tak zijne opera
G e r d a , waarop de Gentsche componist Fr. Uytenhoog de muziek schreef. De
componist speelde op de piano de ouverture. De mooiste brokken werden gezongen
door de kunstzangeres mej. De Vos, de heeren Aerschot en L. Vanderhaegen. Ook
mej. Billiet verleende hare medewerking. Libretto en muziek, maakten een zeer
gunstigen indruk. Alles laat voorzien, dat G e r d a grooten bijval te gemoet gaat.
Ta k L i e r . Niets bijzonders valt over de werkzaamheden van dezen Tak mee te
deelen. Gedurende December hield de Letterkundige Afdeeling slechts een enkele
vergadering, waarop besloten werd eenige tijdschriften door de meesterwerken van
onze hedendaagsche Nederlandsche schrijvers te vervangen.
Ta k O o s t e n d e . Na een jaarlijkschen zomerslaap is onze Tak weer krachtig aan
het werk getogen. Het bureel werd samengesteld als volgt: Dr. Eug. Van Oye,
voorzitter; Dr. Pleyn, onder-voorzitter; Dr. Lefèvre, schrijver; H. Janssens,
hulpschrijver-penningmeester; bestuursleden: mevr. De Cloedt; Advocaat Baels;
Thoné; Verbrugghen; Verschelde; Dr. Verdeyen en Van Mullem. Dr. Lefèvre bleef
behouden als afgevaardigde bij het Groepsbestuur en de heer v.d. Weghe als
stemgerechtigde afgevaardigde.
Alle Maandagen houdt de Tak zitting voor zijn leden en alle Woensdagen geeft
hij een openbare en kostelooze voordracht op het stadhuis. Op de
Maandag-vergaderingen werd het woord gevoerd door Dr. R. Van Oye, die sprak
over M a j e s t e i t van Couperus in psychi-pathologisch opzicht; Dr. Verdeyen, over
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H a n d s c h r i f t e n l e e r ;Dr.Lefèvre,overM a u r i t s S a b b e e n z i j n e w e r k e n
en over d e h o o g e s c h o o l -u i t b r e i d i n g i n h e t b u i t e n l a n d ; Dr.
Vermeersch, over eene N e d e r l . v e r t a l i n g v a n h e t s t a n d a a r d w e r k v a n
A m b r o i s e P a r é ; Advocaat Baels las een zeer pittige novelle.
Op het stadhuis werden voordrachten gehouden door den heer v.d. Weghe, over
d e n r o m a n i n E n g e l a n d i n d e 18e e e u w en Dominée Van der Brugge uit
Brussel, over W i e r t z . Dr. Ver-
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deyen gaf een reeks lessen over d e t a a l e n h a r e v e r s p r e i d i n g . Een zeer
talrijk en belangstellend publiek woont geregeld die lessen bij, welke een zeer grooten
bijval genieten.
In het verslag van verleden jaar werd verzuimd de lessen te vermelden van Prof.
v.d. Weghe over d e n i n v l o e d v a n h e t F r a n s c h o p h e t E n g e l s c h .

Postzegelafdeeling.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich nog aan: C.J.L. Sitsen,
Vlissingen; W. van Drimmelen, Quaggafontein, Transvaal; Van Egmond, Davos
Platz, Zwitserland; Jhr. Van Spengler, Genua; Van den Ende, Pietersburg, Transvaal;
R. Boskaljon, Willemstad, Curaçao; Ten Napel, Mexico; A.J.F. Valkenburgh, Arnhem.
I n z e n d i n g e n mochten we in dank ontvangen van: mej. Pieters, Colombo,
Ceylon; Ten Napel, Pretoria; mej. Pieters, Colombo, Ceylon; Ten Napel, Mexico;
Van Iterson, Batavia, een kistje vol Ned. O.-I., mooi gesorteerd in pakjes van 100;
mej. E. Baelde, Rotterdam; Alf. Hartog, Den Haag 30.000; mej. L.C. van der Zweep,
Den Haag 12.000 waardevolle Ned. O.-I.; A. Pelt, bestuurder H.B.S., Zaandam, 1
kistje; Mr. A.H. Brandt, burgemeester, Velp; mej. Van Hauweert, Gent; Lammens
Bautmans, Gent; Steimeken van der Linden, Spa; S. Bouman, Ind.-stud., Leiden, De
Ruyter-postzegels.
V r a a g . We blijven nog altijd begeerig uitzien naar De Ruyter, De Ruyter-port,
Suriname, Tuberculose, Congo. De nieuwe Zwitsersche en Oostenrijksche zullen
ons ook zeer welkom zijn.
H. MEERT,
Secretaris Groep België.

Zuid-Afrika.
Hollander Gedenksteenen.
Nevenstaande is een afbeelding der gedenksteenen voor de Hollanders en
oud-Hollanders, gevallen voor de Zuid-Afrikaansche republieken in den oorlog van
1899-1902. De steen is, naar het ontwerp van den heer A. le Comte, hoofdleeraar
aan de Rotterdamsche Teekenacademie, vervaardigd in de Rotterdamsche
Steenhouwerij. De binnenplaat van geel getint marmer, is gevat in een strenge en
eenvoudige omlijsting van wit geaderd rood marmer en draagt als eenige siering in
de kroon de Nederlandsche Leeuw op het ongeflankeerde schild en aan den voet de
gouden ster.
In Latijnsche letterteekens staat op de plaat vermeld:
Ter herinnering aan de Nederlanders en Oud-Nederlanders, gevallen voor de
Republieken in den oorlog 1899-1902.
H. de Beer.
C.J. Besaans.
J.B. Biemond.
J. Bloemsma.
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G. Boldingh.
F.H. Bosch.
E. Boukan.
J.P.J.H. Breedveld.
P. van den Broek.
C. Broeksma.
J.H. Broese.
H. van Cittert.
Dr. H.J. Coster.
H. van Dalen.
J.L. Dam.
H W. Dijkstra.
K.J. Fischer.
W.F.K. Gieben.
J.R. Fockema.
D.J. Gaarkeuken.
J.L.S.C. Goddefroy.
M.T. Goddefroy.
C.V. van Gogh
Jhr. L.F. Goldman.
G. van Heerde.
F.A. Hendriks.
R. Hermans.
N. de Jong.
C G. de Jonge.
J.M.F. Keijsser.
N.J. Klugkist.
L.C.L. Kniphorst.
C.J. Knoote.
G.C. Kooijker.
Dr. M. de Laat de Kanter.
A. van Leersum
R.B. van Leggelo.
J.R. Lepeltak Kieft.
F. de Man.
P. Meurs.
W. Middendorp.
O.W. Moojen.
J. Moora.
H. Nienhuis.
M.J. Nix.
A. Ontrop.
M. Oosterhuis.
J. Ottens.
C. Post
J. Prange.
G. Prins.
C. Reek.
P. v.d. Ruit.
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J.P. Rumling.
A. Schaff.
M. Schaink
J.C. Scheffers.
W. Schilham.
P. Schuil.
J. C Slebos.
C. Steuerwald.
N. van Straten.
J. Streefkerk.
J.C. Stuffers.
A.F. Termeulen.
J. Touset
W.D. Vahrmeijer.
J.L. Unterhorst.
H. Verstappen.
F. van der Vlugt.
F.W. Wagner Jr.
G.K. Westerhof.
A. Willemsen.
L.A. de Wolff.
A.H. Wolters.
W. Wouters.
J. Zwier.
Zij rusten in vrede.
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Terecht zegt het Hoofdbestuur der Ned. Z.-A. Vereeniging, dat in opdracht der Alg.
Vergadering van Mei 1906 deze blijvende herinnering heeft gesticht: ‘En dit is nu
de hulde, die hier het Nederlandsche
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volk brengt aan bijna tachtig van zijne flinkste zonen, die voor de rechtvaardige zaak
van een goed en stamverwant volk gevallen zijn. Eenvoudiger, bescheidener kon het
niet, doch ook - naar het Hoofdbestuur heeft gemeend - niet beter... Dat de dooden
dan hun eigen taal spreken tot hem, die dezen steen aanschouwt’.
Binnen enkele weken zullen deze steenen naar Z.-A. worden verscheept om daar
te worden geplaatst in de gevels der Ned. Herv. Kerk te Pretoria en der Ned. Ger.
Kerk te Bloemfontein.

Een gelukkig jaar.
Het vorige jaar is er voor Zuid-Afrika een van belang geweest. Voor de Afrikaanders
- het woord nog in den ouden zin genomen - een schoon jaar. Wel bleef de armoede
groot en leden, in de voormalige republieken, de oude burgers en hun gezinnen er 't
meest onder, maar een betere tijd brak voor hen aan.
In 1907 werd het verdrag van Vereeniging uitgevoerd, waar het Transvaal en
Transoranje zelfbestuur verpandde. In den aanvang van het jaar kon in Transvaal de
verkiezing voor de eerste Wetgevende Vergadering geschieden. En de uitkomst was,
dat de Boeren een flink eind over de helft van de zetels met hun candidaten bezetten,
ongerekend de zetels die hun Engelsche bondgenooten innamen.
En aan het hoofd van het nieuwe ministerie kwam gen. Botha te staan, en naast
hem gen. Smuts, Rissik (oud-Nederlander), een de Villiers; met nog twee van
Engelsche herkomst. Overwegend dus een Hollandsch-Afrikaansch ministerie.
In het najaar kon Transoranje voor zijn eerste Wetgevende Vergadering ter stembus
gaan, en daar was de meerderheid, die de oude bevolking kreeg, overstelpend.
Ziehier het ministerie, dat er uit voortkwam: Abr. Fischer, gen. de Wet, C.H.
Wessels, gen. Hertzog, dr. Ramsbottom, een geheel Afrikaansch ministerie.
Zoover is de Kaapkolonie nog niet, maar ze raakte alvast haar parlement, met de
Engelsch imperialistische meerderheid in het lagerhuis, kwijt. En nu is de verkiezing
voor de deur. De kansen voor een Zuid-Afrikaansch ministerie, waarin de Afrikaander
Bond een flink woord te zeggen zal hebben, staan goed.
Zoo zal dan waarschijnlijk binnenkort van de Kaap tot de Limpopo 's lands bestuur
in handen zijn van mannen, die het eerst en vooral om het belang van Zuid-Afrika
zelf te doen is.
Dat belang van Zuid-Afrika nu kunnen wij ons niet denken of er behoort toe, dat
de groote meerderheid der blanke bevolking, zij die wij gewoon zijn Afrikaanders
te noemen, zich naar hun aard, niet los van hun schoon verleden, met hun eigen zeden
en taal ontwikkelen.
Moge dat hooge, geestelijke belang van het Afrikaander volk in het nieuwe jaar
veilig zijn bij de regeeringen, die over dat volk zijn of zullen worden gesteld!

Afrikaansch Taalcongres.
In Ons Land vinden wij de beschrijvingspunten, die verschillende takken van di
Afrikaanse Taal Vereniging van Kaapland opgeven voor het congres, dat verleden
maand gehouden is en waarvan de verslagen zoo juist zijn ingekomen, echter te laat
om er nog in dit nummer een beschouwing aan te wijden.
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Daar zijn wel belangwekkende dingen bij. Zoo een vraag van den tak Swellendam:
‘Wat sou di beste manier wees om di verkeerde gedagte weg te ruim, dat ons teen
Nederlands werk?’ Een vraag van gewicht, inderdaad. Want aan de voorstanders van
de Afrikaansche taal wordt van Afrikaander zijde telkens verweten, dat zij het
Nederlandsch tegenwerken. Indien dat ten onrechte is - en zoo verzekeren de
voormannen der beweging gedurig - dan komt 't er op aan, naar een middel om te
zien, waarmede dat misverstand opgeheven kan worden.
De tak Swellendam stelt nog een zaak van belang ter behandeling voor: ‘Wat kan
gedaan word om bij ons volk 'n sterker sin van eigenwaarde op te wek, en hul
nasionaliteitsgevoel te versterk?’ Het is misschien goed, dat men in Nederland weet,
dat er onder de Afrikaanders zelf mannen zijn, die dat gemis aan gevoel van
eigenwaarde en aan nationale waardigheid kennen.
Een paar takken voelen, blijkens het vraagstuk dat zij aangeven, de behoefte aan
een vaste spelling voor het Afrikaansch. Een er van voegt er den wensch bij, ‘dat
das slotletter, en van di begin van lettergrepe, waar gebruikelik in Nederlands, sal
behou word in di spelling van Afrikaans, wat verder foneties sal wees’.
Dit is natuurlijk een zaak, die de heeren best onder elkaar uitmaken, maar als het
beginsel van de fonetische schrijfwijze aanvaard wordt, is er, dunkt ons, niet veel
kans, dat de aangeduide uitzonderingen gemaakt zullen worden. Waarom ook niet
aan 't slot van een woord een t gezet, waar toch ook de oude Hollanders dat wel
deden, vooral nu een d daar, onder den invloed van het Engelsch, tot verkeerde
uitspraak zou kunnen leiden?
Een andere, verklaarbare, wensch is, dat de drie Afrikaansche taalgenootschappen
- van Kaapstad, Vrijstaat en Transvaal - een ‘algemene Suid-Afrikaanse Taal
Genootskap’ vormen, met een eigen ‘Afrikaanse tijdskrif’.
Aantrekkelijk is dit voorstel: ‘Dat elke tak van di A.T.V. dit as hul plig sal ag om
Afrikaanse sprokies, lidere en fabels te versamel en te bewaar’. Daar is haast bij,
want het oude geslacht, dat die schat van de volksverbeelding bewaart, sterft ras uit.

Gelijke rechten in de Kaapkolonie.
Hoeveel er voor het Hollandsch in de Kaapkolonie nog op te halen valt, zien wij in
twee berichten uit Afrikaansche bladen.
Onlangs kwam te Humansdorp voor het magistraatshof een zaak in behandeling,
waarbij de betrokken partijen, de prokureurs en de getuigen allen Hollandsch
verstonden. De prokureur van den gedaagde wilde zijn getuigen in het Hollandsch
ondervragen, maar de magistraat, die geen Hollandsch sprak - naar hij zeide - verbood
het, tenzij wie Hollandsch gesproken wilden hebben, zorgden voor een tolk. Nu zegt
de wet, dat een magistraat op verlangen het Hollandsch moet toelaten, maar bepaalt
niets van een tolk. Terwijl de wet Engelsch en Hollandsch in dit geval gelijke rechten
toekent, wordt het gebruik van het Hollandsch hier bezwaard met de uitgave voor
een tolk.
De Re-echo, van Humansdorp, waaraan 't bericht ontleend is, zegt dat het er maar
over zwijgen zal, dat in dat district een magistraat kan wezen, die geen Hollandsch
kent. Het blad hoopt, dat de verkiezing een ministerie aan het bewind zal brengen,
dat de kennis van het Hollandsch weer bij den burgerlijken dienst verplicht stelt.
Het tweede geval is dit: De kamer van koophandel te Kaapstad neemt tegenwoordig
handelsexamens af. Daarvoor zond zij onlangs programma's rond. Van de candidaten
nu wordt geen kennis van het Hollandsch geëischt, wel van het Engelsch natuurlijk.
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Het Hollandsch komt voor onder de vreemde talen, die men er bij kan nemen, maar
nog achter het Fransch of Duitsch genoemd. En de jongelui, die het examen afleggen,
moeten later handel drijven in Zuid-Afrika!
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Het tooneel.
Er zijn er in Zuid-Afrika die voor de ontwikkeling van 't Afrikaander volk en voor
de bevestiging van de Afrikaansch-Hollandsche taal veel verwachten van het tooneel.
De Afrikaander heeft er wel smaak in, al kent hij 't Hollandsche tooneel slechts
uit liefhebberij-spel en zijn 't kluchten die hij nog 't liefst ziet.
Hier en daar durft men echter al ernstiger stukken aan, en wel staat een deel van
het publiek daar blijkbaar nog vreemd voor, maar het stelt er toch belang in.
De Afrikaans-Hollandse Toneel-Vereniging te Pretoria heeft onlangs zelfs de
Medea, uit het Fransch van Legouvé, opgevoerd, en het stuk ging. Dr. Engelenburg,
de hoofd-redacteur van de Volkstem, schrijft er in zijn blad met oprechte waardeering
over. Het waren liefhebbers die het stuk vertoonden en waar het treurspel hoog liep
schoten de krachten wel tekort - voor een beoordeelaar, die gelegenheid heeft gehad,
het beste te zien - maar het stuk pakte.
Als er mettertijd eens een kleine, maar uitgelezen tooneelspelerstroep uit ons land
heen kon gaan! De tijden zullen eerst wat verbeteren moeten, en misschien is 't goed,
dat de rederijkers nog een paar jaar hebben om een publiek te vormen, dat om ernstige
kunst geeft.
Wie begrijpen, wat 't tooneel kan doen om iets vooruit te brengen, dat zijn de
mannen van de Afrikaansche taalbeweging. Meermalen lezen wij al van kleine en
groote Afrikaansche stukken die zij op de planken brengen.
Zoo deed, eenige weken geleden, de Paarlsche tak van di Afrikaanse Taal
Vereniging met di Spioen en sijn Handlangers. Het stuk speelt in den Boerenoorlog
en een loyale Boer heeft de verraaiersrol.
In het verslag, dat Ons Land van de vertooning geeft, merken we twee dingen op.
Vooreerst, dat de gebruikelijke tien minuten pauze daar heet: ‘Wag 'n bietje ver 10
minute’, en dat de slotsom van den verslaggever is: ‘'n Afrikaanse toneelstuk, ni
alleen in woorde, maar ook in wese, het vat op 'n Afrikaanse publiek’.

Nederlandsche Letterkunde in Zuid-Afrika.
In het September-nummer wierpen wij het denkbeeld op, of 't niet goed zou zijn,
teneinde onze letterkunde van na '80 beter in Zuid-Afrika bekend te maken, te
Stellenbosch b.v. een bibliotheek in te richten.
Dat geeft den Nederlandschen briefschrijver van eenige Hollandsch-Afrikaansche
bladen aanleiding te zeggen:
Aldus schrijft de redaktie van Neerlandia, die intussen niet schijnt te
weten, dat er in Zuid-Afrika reeds zulk een kern van goede Nederlandse
letterkundige werken is. Reeds sedert enige tijd ontvangt Ons Spreekuur
te Stellenbosch het grote Hollandse tijdschrift De Gids, om van andere
Hollandse tijdschriften niet te gewagen, en verder heeft deze vereniging,
ook door bemiddeling der bekende Boeken-Kommissie van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, een ruime verzameling moderne Hollandse en
Vlaamse boeken ontvangen, die zijzelf had besteld en voor haar rekening
had laten uitkomen.
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Na onderzoek is ons gebleken, dat Ons Spreekuur sedert eenigen tijd de Gids
ontvangt; dat het hier te lande een bestelling van moderne Nederlandsche letterkunde
heeft gedaan; dat de Boeken-Commissie aangezocht is, ervoor te willen zorgen, maar
dat wegens bizondere omstandigheden de bestelling niet is uitgevoerd en Ons
Spreekuur mitsdien de boeken niet heeft ontvangen.
Of Ons Spreekuur buiten die bestelling nog andere van dien aard heeft gedaan, en
of het behalve de Gids nog andere Nederlandsche letterkundige tijdschriften ontvangt
weten wij niet en de schrijver, wiens woorden wij hierboven hebben aangehaald
vermoedelijk evenmin.
De redactie van de Volkstem, van Pretoria, van deze aangelegenheid kennis
nemende, zegt dat, naar zij meent, Hollandsche boekverkoopers in Zuid-Afrika, wel
niet heel veel, maar toch ‘een ordentelike en gestadig toenemende afzet hebben voor
de allernieuwste voortbrengselen van de Nederlandsche letterkunde’. In Transvaal
zijn er op de dorpen leesgezelschappen, die ze bekend maken, en in de buitendistricten
lezen ‘meer opgevoede jonge Afrikaners’ ze.
Wij vernemen dat alles met voldoening. Afgaande op de drie Kapenaars, die wij
in ons September-nummer aanhaalden, zouden we dan zeggen, dat in de kennis van
onze nieuwe letteren de Kaapkolonie ten achteren staat bij Transvaal, waarbij wij
niet mogen vergeten, dat er in Transvaal meer Nederlanders wonen dan in ‘die ou
kolonie’.

Oost-Indië
Nederland in Ned. Oost-Indië. Oost-Indië in Neerlandia.
(Ingezonden).
Het Neerlandia-nr. van Oct. bracht mij eene verrassing, en ik voeg er bij: eene
aangename. Een lange lijst van vertegenwoordigers van het A.N.V. in Ned. Oost-Indië;
35 namen wel geteld.
Aangenaam omdat 't een teeken van leven is, dat mij verraste, waar ik in de latere
tijden, slechts naar dat leven gissen kon.
Groep Ned. Indië heeft een eigen orgaan ‘Ons Volksbestaan’. De afstand tusschen
moederland en kolonie was een bezwaar; mededeelingen aan en gedachtenwisseling
tusschen Indische leden onderling zouden over Dordrecht te veel vertraging
ondervinden. Zoo ontstond het eigen Groepsorgaan.
Leden van Groep Ned. Indië ontvangen zoowel Neerlandia als Ons Volksbestaan.
Met dit alles kan ik slechts mijne instemming betuigen.
Maar hoe staat 't nu met de duizenden, die alléén Neerlandia onder de oogen
krijgen? Wat vernemen zij allen van onze algemeen-Nederlandsche belangen in Ned.
Oost-Indië, wat van onze nooden, wat van 't geen Groep Ned. Indië wrocht, wat van
eene mogelijke verspreiding van onze taal, in de eerste plaats op Java?
't Voornaamste, gedurende de laatste jaren, vinden wij in het jaarverslag over 1905
in 't Sept.-nr. 1906 (waarover later).
Maar te vergeefs zoek ik maandelijks naar teekenen van leven, van strijd, van
gedachtenwisseling; dit laatste niet alleen tusschen O.I. Groepsleden onderling, maar
ook tusschen hen en leden van andere Groepen.
Tegenover andere Groepen maakt Ned. Indië in de laatste jaargangen van
Neerlandia, een treurig figuur.
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Waarom zwijgt N.O.I. in Neerlandia? Denkt gij, leden van die Groep 't zonder het
moederland te kunnen doen?
En u, Nederlanders in Nederland vraag ik: stelt gij geen belang in N.O.-I., zij 't
dan niet als kolonie, dan ten minste als land, waar duizende Nederlanders wonen,
arbeiden, onze taal spreken? Ligt er nog steeds eene zee van lauwheid tusschen
moederland en kolonie, met wellicht aan
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gene zijde een rots van overmoed, van welke ons een Indisch variant van het ‘Italia
farà da se’ tegen klinkt?
Of is 't meer schijn dan werkelijkheid en een gevolg van de oprichting van Ons
Volksbestaan? In alle geval blijkt de band tusschen Verbond en Groep los te zijn. In
het verslag der vergadering van het Hoofdbestuur (Neerlandia-nr. van Nov. l.l.) lees
ik, dat de heer Bosboom het plan heeft ‘indien de band der afgevaardigden met Groep
Indië z o o l o s blijft’ ontslag te vragen als afgevaardigde voor Indië.
Er schuilt hier m.i. een gevaar; eene afzondering, die, zooal niet tot scheiding, dan
toch tot verzwakking moet voeren......
En om nu maar eens eene oude kwestie weder op 't tapijt te brengen, een paar
woorden over: ‘Onze taal aan Javaan en Chinees’.
Eerstens: de wenschelijkheid. Mij dunkt, voor ieder die den gang van zaken in de
laatste paar jaar gevolgd heeft, moet de wenschelijkheid, noodzaak geworden zijn.
En de tegenstanders? Moeten ook zij niet toegeven, dat bezwaren als: de Javaan heeft
andere behoeften, die voorgaan, of is nog niet rijp voor onze taal en gedachtengang,
of wel er zal ontgoocheling voor beide partijen uit voortkomen, wanneer later het
kennen van de Nederlandsche taal geen verbetering van levensomstandigheden met
zich brengt; dat, zeg ik, die bezwaren nu minder mogen gelden, waar Chinees en
Javaan, medegesleept met den niet te keeren stroom, die in heel Oost-Azië aanzwelt,
afsturen op de bakens door Japan en Jong-China opgesteld, de onze links latende als
te weinig in aantal of van te geringe lichtsterkte.
't Gaat niet meer om eene keuze tusschen Javaansch (Chineesch of Maleisch) en
Nederlandsch. Wij moeten, zij 't de tegenstanders onder ons noodgedwongen, kiezen
tusschen Nederlandsch aan de eene zijde, Japansch en Engelsch aan de andere. Want
kiezen wij zelf niet, dan zullen de anderen het, tot onze schade, doen.
En nu de mogelijkheid. In de eerste plaats afhankelijk (aangenomen dat de wil er
is) van de geldkracht. 't Gouvernement zal het Inlandsch onderwijs uitbreiden; deed
al stappen in die richting. Van bevoegde zijde acht men die uitbreiding te gering.
Maar zelfs die geringe uitbreiding lijdt nu reeds door gebrek aan onderwijzers; ook
al weer een kwestie van geld.
In het jaarverslag van Groep Ned. Indië over 1905 (Neerlandia Sept.-nr. '06) zie
ik, dat verschillende bedragen besteed worden als steun aan Fröbelscholen, aan een
Holl. cursus te Batavia, aan eene school voor Chineezen te Batavia, onder leiding
van den zendeling Tiemersma.
't Is iets; 't is alles wat het Verbond met zijne beperkte geldmiddelen doen kan. En
moreele steun is nu eenmaal niet genoeg.
Nederlanders! Er is geld, veel geld noodig. Laat ons niet inslapen met de gedachte:
't Zal wel gaan! Opent uwe oogen en gij zult zien, niet morgen of overmorgen, maar
binnen afzienbare tijdruimte, dat 't n i e t gegaan is, d.w.z. niet g o e d gegaan.
Wendt uwe blikken naar Japan en Jong-China!
Leest in de dagbladen de oogenschijnlijk weinig belangrijke berichtjes over het
op vreedzame wijze binnendringen van Jong-China en Japan in onze koloniën, in de
eerste plaats op Java, en houdt rekening er mede. Later, te laat, zoudt gij dien stroom
van nieuwe denkbeelden en gedachten willen keeren, af willen voeren door u w
taalgebied! Te vergeefsch!
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Er is geld noodig. En wanneer dat aan het Gouvernement ontbreekt, wanneer de
steun van ons Verbond te gering blijkt, moet het op eene andere wijze gevonden
worden.
Ziet! in andere landen worden oorlogschepen gebouwd uit particuliere beurzen,
dáár wordt geofferd op het altaar van den oorlogs-god ter beveiliging van moederland
of kolonie. Kunnen wij niet óók onze regeering steunen, in werken des vredes, die
gelijk doel beoogen?
D e n H a a g , Dec. 1907.
L.J. LEFÈBRE.

Naschrift der Redactie.
De Redactie heeft gemeend dit stuk te moeten opnemen, omdat zij zelve het reeds
lang betreurt, dat er zoo weinig over Ned. Indië in ons maandblad voorkomt en omdat
de taalaangelegenheid dáár, ook haar ter harte gaat.
Het zou haar oprecht verheugen, indien de woorden van den heer Lefèbre anderen,
vooral ook in Indië, opwekten tot gedachtenuiting.

West-Indië
Het St. Nicolaasfeest op Curaçao.
Het was eene gelukkige gedachte van het Bestuur der Militaire Sportvereeniging,
welke vereeniging sedert haar kort bestaan zulk een heilzamen invloed uitoefent op
het zedelijk leven van den soldaat, om op luisterrijke wijze St. Nicolaas te vieren en
daarmede de arme kinderen der stad een gelukkigen dag te bezorgen.
Zulk een feest kost echter veel geld en de soldaat is daarvan niet al te ruim voorzien.
Doch geen nood! Men wendde zich tot de burgerij; wel wetende, dat een beroep
op den weldadigheidszin hier op Curaçao nooit te vergeefs gedaan wordt.
Met gulle hand werd dan ook gegeven, zoodat de militairen groote voldoening
hadden van hun optreden.
Er is maar één roep over het schitterend welslagen van het St. Nicolaasfeest.
Tegen half vijf trok St. Nicolaas te paard, geleid door twee zwarte knechts,
voorafgegaan door de muziek van het garnizoen en den drager van den Bisschopsstaf,
onder een blauw baldakijn, gedragen door vier pages, plechtstatig uit het Militair
Tehuis de Breede straat in.
Aan den Waterkant gekomen meende het samengeloopen volk, dat de stoet
onmiddellijk de Emmabrug zou overtrekken, maar al is Sinterklaas een man uit den
goeden ouden tijd, hij kent zijn wereld, en zoo trok de stoet eerst nog langs het huis
van Mgr. Van Baars, die herhaaldelijk eerbiedig gegroet werd, wat eene uitbundige
toejuiching aan het volk ontlokte.
De heer Soublette maakte van deze gelegenheid gebruik om de groep te kieken.
Nu ging het verder de brug over, de Groote straat in, rond het Wilhelminapark. Toen
steeg de oude Sint moeizaam af en schreed eerbiedwaardig onder het baldakijn het
gymnastieklokaal der Hendrikschool binnen.
Meer dan 500 kinderen stonden hier met ongeduld zijn komst af te wachten. Aan
het einde der zaal hadden zij reeds de lange tafels vol speelgoed en lekkers gezien
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en waren nu slechts met moeite stil te houden. Niet zoodra verscheen de vriendelijke
grijsaard, met minzamen lach den kleinen bemoedigend of daar klonken de
welkomstliederen uit honderden kelen.
Aandachtig hoorde de Heilige Man deze groetenis aan en toog toen langzamerhand
verder tusschen de kleinen door tot het andere einde der zaal. Nu sprak hij
verschillende onderwijzers aan, onderzocht de vorderingen en het goed gedrag der
kinderen en liet toen lekkers ronddeelen. Onder leiding van mevr. Hinrichs beijverde
zich het dames-comité om de versnaperingen: speculaas, krentenbollen, limonade,
chocolade en suikergoed eerlijk te verdeelen.
Daarna las de Sint een toespraak voor, den kin-
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deren aansporende goed op te blijven passen, opdat hij nooit gedwongen zou worden
zijn knechts te bevelen aan sommigen een welverdiende straf toe te dienen, maar
steeds voldoen mocht aan het verlangen van zijn hart om allen wel te doen. Zoo zij
goed oppastten, zou hij het volgend jaar terugkomen en nog mooiere geschenken
mede brengen.
Nu trad een goochelaar (ook een soldaat) op het podium, midden in de zaal
opgericht, en verrichtte alleraardigste toeren, die luide door de kleinen werden
toegejuicht.
Ten slotte ontvingen allen een geschenk van Sinterklaas. Onbegrijpelijk, dat zooveel
moois kon worden bijeengebracht. Prachtig opgetuigde schepen, mooi aangekleede
poppen met krullend haar, trompetten, geweren, fornuizen, enz. enz.
Dol gelukkig wipten de kleinen de deur uit en keerden huiswaarts.
Als zulk een feest eens een paar jaar achtereen gegeven kon worden, zou het
Curaçaosche volk een echt Hollandsch volksfeest rijker zijn en het ook vieren, waar
het vooral behoort, in den huiselijken kring.
J.A. SNIJDERS Jr.

Afdeeling Bonaire opgericht.
Met ingenomenheid werd door het Hoofdbestuur het bericht ontvangen, dat de leden
van het A.N.V. op Bonaire zich tot een afdeeling hebben vereenigd.
Het Bestuur bestaat uit de heeren: Pastoor F.J.A.A. Smitz, voorzitter; Dr. L.G.
Bergen, ondervoorzitter; C.J. Krijt, secretaris-penningmeester; J.E.R. Herrera, P.L.
de Haseth C. Gz. en N. van Meeteren Jr.

Ingezonden.
Mijn Land.
Aan Dr. J.B. SCHEPERS.
Zoo-als des morgens stoere werker gaat
in 't blauwe pak naar 't wachtend land,
met spade stevig in vereelte hand,
en die dan uren werkend staat,
keerende spa - na spa - vol om; dan 't
werk-tuig neer-gooit en 't laat
liggen, wijl hij even rusten gaat;
en weer met nieuwe kracht begint, want
het werk moet voleind voor de nacht!
Zoo zal ik heel mijn jonge leven
en al mijn werk-kracht, al mijn willen geven
aan 't Land - mijn Land - dat slechts door kracht
en stagen arbeid zal vruchten dragen,
later, als de Groote Zomer voor mijn Land zal dagen!
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JAN GRESHOFF.
S c h e v e n i n g e n , 2 November 1907.

Nog eens Nederland in Vlaams-België.
Geachte Redactie, veroorloof me een enkel woord van verdediging op de twee
aanvallen, die ik in Neerlandia van Oct en Nov. heb moeten verduren.
Dr. Aleida Nijland twijfelt aan mijn liefde voor de moedertaal, aan mijn hart en
aan mijn karakter; omdat ik niet wil volhouden, mijn moedertaal te spreken tot
mensen, die er niet van gediend zijn. En de heer Meert - die ik evenals Mejuffrouw
N. de eer en 't genoegen heb persoonlijk te kennen - wil de Noordnederlandse
verfransing bewijzen uit Franse opschriften op winkels en schouwburgen. Op 't eerste
dit: als een Vlaming werkelijk wat voelt voor zijn taal en er even onbeschroomd mee
voor den dag kan komen als met het beschaafde Frans - P a r i j s F r a n s - dat hij
spreekt wanneer hij zich tot de betere kringen rekent, wel, dan zal 't mij een genoegen
zijn, een groot genoegen zelfs, met hem in mijn moedertaal een gesprek te voeren.
Maar hem te dwingen door koppige drang of door komediespel, dat ik hem anders
niet versta; och nee, daar voel ik niets voor.
En een man uit het volk, die niet anders dan Vlaams kent - met zo iemand spreek
ik natuurlijk mijn eigen taal. Met een Vlaamse boer te spreken - ik deed het nog
onlangs in Antwerpen aan 't station - vind ik heel aardig: zo'n man spreekt z u i v e r
N e d e r l a n d s , al is 't dialekt wat hij spreekt. Zo'n boertje praat niet van: dit huis is
te h u r e n of te k o p e n a a n zooveel f r a n k e n . En dat doet hij niet omdat hij geen
Franse opvoeding gehad heeft zooals de stedeling.
Ik geloof, zeer geachte Dr. Nijland, dat juist mijn liefde tot de taal mij brengt tot
een houding als de hier aangewezene: die liefde voelt zich pijnlijk aangedaan door
de voortdurende taalschennis en taalverlochening, die ik in België om me heen
waarneem.
Met hart en karakter hangt dit in zover samen, dat ik hart heb voor mijn taal, en
met mijn karakter dat ik gaarne een dwaling erken: ik vind 't nu dwaas een Vlaming,
die er geen zin in heeft door een betweterige houding tot het spreken van een taal te
dwingen, die h i j minder waardig acht. Laat hem 't u i t z i c h z e l f doen.
Vlaamse beweging, waarvan ik geen jota begrijp, zeer geachte heer Meert? Och,
lees u eens na wat Prof. Gittée voor twee jaar in ons Amsterdams ‘Handelsblad’ over
't Nederlands in België schreef. En wat zeide de heer de Koo, de pas afgetreden
redakteur van de Groene Amsterdammer, over de Vlaamsche Beweging? Weet die
er ook niets van?
U spreekt thuis Vlaams (neem me niet kwalijk: Nederlands) - ik wil 't geloven;
maar de andere grote mannen der Beweging, doen die 't allen ook?
Van een der grote entoeziasten hoorde ik op een Ned. Taal en Lett. k. Congres:
‘Och, ziet u, thuis spreek ik n a t u u r l i j k nooit anders dan Frans of... Engels.’
Maar laat me verder zwijgen: 't zichtbare en hoorbare spreekt al genoeg voor
zichzelf.
Ik wens de Beweging toe, dat ze nog eens een wil en dus een Kracht worden moge.
Tot nu toe....
Dr. A.A. FOKKER.
A m s t e r d a m , 29 Nov. 1907.
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Antwoord.
Het woord van verweer van den heer Fokker is meer dan zwak; het tracht niet eens
een antwoord te zijn. Het spreekt n e v e n s de kwestie. De kwestie is deze: Neerlandia
noodigt ieder jaar bij het aanbreken van den vacantietijd de leden van het Verbond,
die naar België reizen, uit om in 't Nederlandsch sprekend gedeelte van ons land, tot
steun van de Vlaamsche Beweging, steeds Nederlandsch te spreken. De heer Fokker
verkiest op die uitnoodiging niet in te gaan. Zijn gronden zijn: a. in heel
Vlaamsch-België heeft m e n een diepe vereering voor het Fransch; b. bij beschaafde
menschen spreekt men thuis Fransch; c. wanneer men Nederlandsch spreekt, wordt
men voor minder vol aangezien; d. in het Terminus hotel te Antwerpen zijn niets
dan Fran-
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sche opschriften te lezen; e. de Vlamingen bezondigen zich, wanneer ze Nederlandsch
schrijven, aan gallicismen.
Wie is de m e n , die in Vlaamsch-België een diepe vereering voor het Fransch
heeft? De Vlaming, die hetzij van huis uit, hetzij door zijn opleiding v e r f r a n s c h t
is. Die ingenomenheid met het Fransch kan zooverre gaan, dat ze wordt: vijandigheid
tegenover de taal van eigen volk. De Vlaming, die daarmee behept is, is de b e w u s t e
f r a n s k i l j o n . Tegen dien is onze strijd. Nu zal de heer Fokker toch niet beweren,
dat het heele Vlaamsche volk uit f r a n s k i l j o n s bestaat! Hij spreekt steeds van
d e n Vlaming en schermt met een dubbelzinnigheid. Wil zijn beweren eenige kracht
hebben, dan moet hij bewijzen, dat de Vlaamschgezinden of f l a m i n g a n t e n ...
f r a n s k i l j o n s zijn. Dat zou toch moeten, indien het een waar en algemeen
verschijnsel was, dat wij, strijders in den Vlaamschen strijd, die ons verbeelden (!)
te behooren tot de b e s c h a a f d e n , in onzen handel en wandel Fransch spreken. De
f l a m i n g a n t e n zijn onder het Vlaamsche volk toch zoo weinig talrijk niet. En de
heer Fokker kan ons toch niet a l l e n voor komedianten houden, zooals dien, dien
hij ons tusschen de beenen slingert, die thuis n a t u u r l i j k Fransch of Engelsch
spreekt. Ik zeg niet, dat er die komedianten niet zijn (welke beweging heeft ze niet?)
en ik meen wel te kunnen raden, wien de heer Fokker bedoelt. Maar hun aantal zal
zich beperken tot enkele exemplaren; de arme dutsen niet te na gesproken, die zoo
verblind waren te trouwen met een Walin of een onverbeterlijk verfranschte vrouw
en aan wier huiselijken haard dan... Fransch gesproken wordt, ja, omdat men zoo'n
mensch toch niet afranselen kan, omdat ze nu eenmaal geen Nederlandsch wil spreken.
Maar van aanraking met dezulken, zal de heer Fokker bij zijn reizen in Vlaanderen
geen overlast gehad hebben. De heer Fokker wil zijn Nederlandsch niet opdringen
aan Vlamingen, die er niet van gediend zijn. Driemaal heeft hij in Vlaanderen kunnen
beproeven om Nederlandsch te spreken: eens te Gent en tweemaal te Antwerpen.
Zal de heer Fokker dan beweren, dat hij zooveel moeite gehad heeft om zijn
Nederlandsch op te dringen aan de leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond
in die beide steden, voor welke hij opgetreden is met een lezing? Daarbuiten is hij
in aanraking gekomen met hotel-kellners, die hem niet voor vol hebben aangezien,
omdat hij Nederlandsch sprak. Wel mijnh. Fokker, dat zou ik eens willen beleven,
dat een kellner zou laten blijken, dat hij mij voor niet vol aanziet, als ik hem in 't
Nederlandsch aanspreek. Zoo'n kellner is ter wille van zijn fooitje een wezen, dat
bizonder vatbaar is om te gevoelen met wien hij te doen heeft. Wij komen toch ook
in aanraking met kellners mijnh. Fokker, en te Gent en te Antwerpen, en als u zich
door zoo'n kellner laat imponeeren, moet het zijn, dat u al heel gauw gereed is om
met uw Fransch uit te pakken.
De Vlamingen bezondigen zich aan gallicismen. Is me dat nu een reden voor een
Nederlander, om in België Fransch te spreken? Als het geen reden is, wat komen de
gallicismen der Vlamingen hier doen? Maar ik kaats den bal terug: is het den heer
Fokker onbekend gebleven, dat de Noordnederlandsche perstaal krioelt van
germanismen? Is het hem onbekend gebleven hoe die germanismen door Jonckbloet,
Beets, Nassau bestreden zijn geworden? Doch het is om die germanismen niet en
niet om de Fransche opschriften in de Kalverstraat, dat ik zal gaan twijfelen aan de
kracht en de degelijkheid der Nederlandsche beschaving. En de heer Fokker kent de
Vlaamsche Beweging niet als hij ter wille van de Fransche opschriften in het hotel
Terminus gaat twijfelen aan hare kracht. Wat de heer De Koo over de Vlaamsche
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Beweging geschreven heeft heb ik niet gelezen, noch in het Handelsblad wat de heer
Gittée daarover in 't midden heeft gebracht. Ik bekreun me niet over hetgeen stuurlui
aan den wal aan wijsheid over de Vlaamsche Beweging willen verkoopen. De heer
Gittée is de eerste leeraar, die bij mij de ontwakende Vlaamschgezindheid heeft
gevoed. Maar onrecht doe ik hem niet als ik zeg, dat hij bij den strijd steeds uit de
verte heeft toegekeken. Wij hebben den strijd gestreden en als er slagen te halen
waren, de slagen gekregen, dat is toch wat anders dan schrijven o v e r Vlaamsche
Beweging en als er spraak is van kracht, dan kunnen wij, die in 't gedrang staan
heden, die de opwekkers zijn van de krachten voor morgen, toch ook beter een woord
meespreken dan hij die zijn oppervlakkig oordeel grondt op uiterlijkheden en
afzonderlijk niet meevallende verschijnselen. Dat de Vlaamsche Beweging een banjer
zou zijn, die alles glad schaaft, maait, scheert, geen kwestie van! Maar, dat ze zoo
volkomen krachteloos zou zijn? Wij, die de krachtsinspanning leveren, kunnen de
resultaten toetsen aan de benoodigde krachtsontplooiing. Wij weten, dat de laatste
soms zeer groot moet zijn om te leiden tot kleine uitslagen. Meer dan eens zelfs
mislukt de Vlaamsche Beweging in haar aanloop. Maar versagen doet ze niet. De
resultaten zijn er; de resultaten komen, het eene na het ander en die bij elkaar
aansluitende resultaten verplooien abnormale taaltoestanden, stil aan, over lange
jaren heen, naar de gewenschte normaliteit. Krachteloos? Het laatste resultaat is van
gister: de taalwet Van der Linden veroverd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Miste de Vlaamsche Beweging alle kracht, zoo'n wet kwam er niet door. Krachteloos?
Hier en daar zijn toch wel dingen waar te nemen, die aan kracht zouden moeten doen
gelooven. Zaagt u te Brussel mijnh. Fokker, in de Lakenstraat den Vlaamschen
schouwburg; te Gent op Sint Baafsplein den Vlaamschen schouwburg en midden op
dat plein het beeld opgericht van Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche
Beweging, dat daar staat als een duurzaam symbool van het streven van een volk om
zichzelf te blijven en gelooft u werkelijk, dat men zonder kracht, dat alles bekomt
van, bevecht op machthebbenden, die door afkomst en opleiding maar min ingenomen
zijn met onze Beweging? Er is in Vlaanderen wel nog wat meer dan Fransche
opschriften in een Terminus hotel; nog veel meer dan iemand in een paar dagen, in
een paar Vlaamsche steden zoo in de vlucht kan waarnemen. Zaagt u te Antwerpen
het gebouw van de Vlaamsche opera, mijnh. Fokker? De bezielende kracht van de
Vlaamsche Beweging gaf ons Benoit, Blockx, Wambach, Gilson, De Bock. Een
eigen opera riep die bezieling in 't leven. Den Haag heeft een Fransche opera, geen
Nederlandsche. Onze Vlaamsche opera troont te Antwerpen in een p a l e i s . En
gelooft u, dat we dat zonder kracht veroverd hebben? Doe ons dát na mijnh. Fokker;
we zullen over kracht dan nog nader te spreken zijn.
H. MEERT.

Nederlandsch in Vlaamsch België.
Onder bovengenoemd opschrift heeft de heer Dr. A.A. Fokker in het vorige
Neerlandia-nummer een ingezonden stuk geplaatst, dat ik - en velen met mij, daarvan
heb ik mij overtuigd - met het tegenovergestelde van onverdeelde instemming gelezen
heb. De heer Meert heeft dit stuk als Nederlander-Vlaming afgetuigd; het moge mij
vergund zijn, er hier 't mijne van te zeggen als Nederlander-Hollander.
Geen enkel denkend mensch zal, geloof ik, ontkennen, dat ons vaderland behoort
tot die plekjes grond op aard, waar de beschaving, de ontwikkeling op 't gebied van
wetenschap en kunst, almede 't hoogst staat. Ik durf beweren, dat Holland zich gerust
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kan meten met welk ander land ook (Duitschland en Frankrijk bijv.). Tot deze hoogte
heeft Holland zich opgewerkt, op deze hoogte houdt het zich krachtig
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staande, mèt en dóór de Nederlandsche taal. Daarmede is voor mij de vraag of deze
taal, het voertuig der gedachten van een hoog staand volk, een beschaafde taal, een
uitstekende taal is, geen vraag meer.
Wanneer ‘men’ nu in Vlaamsch-België het Nederlandsch niet voor vol aanziet en
beschouwt als een taal, alleen goed voor dienstboden (‘de taal onzer Koningin’,
zooals de heer Fokker zoo van pas zegt), dan bewijst dit voor mij - wat ik trouwens
al lang wist! - dat het aantal ezels op twee beenen in Vlaamsch-België ontzettend
groot is. En wanneer wijders de Vlaamsche bevolking voor een groot deel nog steeds
bij 't Fransch zweert en uitsluitend in alles den blik naar 't Zuiden richt, dan bewijst
dit voor mij - wat ik trouwens ook al lang wist -, dat in Vlaanderen veel menschen
zijn geboren, die door hun opvoeding of hun karakterzwakheid zoodanig

St. Nicolaasfeest der Hollandsche Club te Johannesburg.

vervormd werden, dat ze eigenlijk n i e t s meer zijn: noch Vlaamsch, noch Fransch,
noch iets anders. Niets!
Indien ik, die mij trotsch gevoel op mijn Nederlanderschap en mijn Nederlandsche
taal, nu Fransch ging spreken in Vlaamsch-België, zou ik daardoor stilzwijgend
erkennen, dat ik het met de zienswijze van de verfranschte Niemanden in Vlaanderen
eens was. En daar bedank ik voor. Men houde mij ten goede, dat ik mij niet met
domkoppen en nullen (want als zoodanig moet ik als Nederlander de verfranschte
bewoners van Vlaanderland beschouwen) op één lijn gesteld wil zien, ook al maken
ze nog zooveel misbaar. Ik blijf voortgaan met Nederlandsch te spreken (zooals ik
reeds deed de dagen, die ik doorbracht in Gent, in Brugge, in Antwerpen, in Brussel)
overal, waar ik weet op Vlaamsch grondgebied te zijn. Ik acht mij v e r p l i c h t , zulks
te doen, op grond van de achting jegens mijzelf als Nederlander.
Mij dunkt, de heer Fokker moet zijn artikeltje hebben neergeschreven in een
onbewaakt oogenblik van mistroostigheid. Hij is een te goed Nederlander, dan dat
hij kan blijven meenen, wat hij gezegd heeft. Als dat waarlijk het inzicht is, zelfs
van leden van ons Groot Verbond, laten wij dan dit Verbond maar zoo spoedig
mogelijk opdoeken en ons met een strop om den hals teruste leggen. Maar het is 't
inzicht n i e t . Alles wat we om ons heen zien gebeuren, wijst immers op een weder
ontwaken van den Nederlandschen stam (ook, en niet 't minst, in Vlaanderen zelf).
De toekomst is sedert anderhalve eeuw niet zoo hoopvol geweest als thans. En als
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we ooit als Noord-Nederlanders onze mooie rijke taal mogen en m o e t e n doen
klinken in het Zuiden, dan is het nu.
Dr. J.W. WICHERINK.
A l k m a a r , Nov. 1907.
De Redactie sluit hiermee de gedachtenwisseling over dit onderwerp.

[De Hollandsche Kolonie te Johannesburg]
J o h a n n e s b u r g , 9 Dec. '07.
Aan de Redactie van Neerlandia, Dordrecht.
Mijne Heeren,
Het zal vele lezers van ons orgaan belang inboezemen eens iets te vernemen van de
Hollandsche kolonie in Johannesburg.
De oudste is wel de ‘Nederlandsche Vereeniging’, opgericht 17 Augustus 1892.
Zij telt 100 leden en heeft als hoofddoel ondersteuning van behoeftige landgenooten
te Johannesburg. Een rechtgeaard Hollander, die nog een weinig ‘'t Neêrlands bloed
door de aderen vloeit’, steunt dus zooveel hij kan dit schoone doel, want waar wordt,
en vooral de laatste jaren, meer armoede gevoeld dan hier in de goudstad? Veel heeft
zij reeds gedaan ter bereiking van haar doel en we kunnen niet dan iedere
Nederlandsche kolonie, waar ter wereld aansporen tot oprichting van zulk eene
vereeniging! Ten einde hare leden tot elkaar te brengen en onder hen het bewustzijn
van éénheid te wekken, is uit haar midden een ‘feestcomité’ gekozen, dat ééns per
maand een gezellige
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avond of lezing organiseert. Dat dit succes heeft is ten volle bewezen. Prof. Muller
van Pretoria behoort onder de redenaars en nog kort geleden sprak de heer Jan F.E.
Celliers, eveneens van Pretoria, over de toekomst der Afrikaansche taal.
Sint-Nikolaasavond werd allergezelligst gevierd en onze landgenooten Pierre de
Beer en de heer Baroen gaven ons kosteloos hunne medewerking. Dat vooral
eerstgenoemde als kunstenaar onder de eersten en grootsten van Johannesburg
gerekend wordt, is voor ons Hollanders om trotsch op te zijn.
De vereeniging heeft helaas geen eigen lokaal en hoewel pogingen daartoe reeds
in 't werk werden gesteld, hebben zij nog geen gunstig gevolg gehad. Haar voorzitter,
de heer E.J. van Gorkum, bij het Verbond zoo wel bekend, en haar secretaris, de heer
A. Vrugtman, hebben inderdaad zeer veel gedaan om vooral de laatste maanden het
vereenigingsleven te bevorderen.
De Hollandsche Club, opgericht 22 Juni 1905, telt ongeveer 80 leden. Haar doel
is: ‘het bevorderen van vriendschappelijk verkeer, gezellig samenzijn en nuttige
uitspanningen’. Zij heeft een eigen lokaal, waardoor de leden in staat gesteld worden
hunne vrije oogenblikken gezellig door te brengen. Een boekerij destijds van onze
Boeken-Commissie ontvangen, helpt zeer mede tot verwezenlijking van het doel der
Club. Eens per maand wordt een gezellige avond ingericht, waarvan haar voorzitter,
de heer J. Lub, de kracht is. Het is vooral door zijn Afrikaansche schetsen, dat zoowel
Hollanders als Afrikaanders gaarne op een dergelijken avond tegenwoordig zijn.
Door deze Club werd het plan gevormd een Kinderfeest te houden ter gelegenheid
van Sint-Nikolaas. Een 200-tal kinderen namen er aan deel. Het feest slaagde
uitmuntend.
Het is juist door dit soort feesten, dat niet alleen bij ouden van jaren, maar ook bij
de kinderen de oud-Hollandsche gewoonten worden hooggehouden.
De kring ‘Gedachtenverwisseling is gedachtenverrijking’, secretaris de heer A.J.
van Ginkel, tracht door op debatavonden meer wetenschappelijke onderwerpen te
behandelen, een ander gedeelte der Hollandsche kolonie om zich te vereenigen. Zij
bestaat eerst kort.
De Nederlandsche zangvereeniging werd opgericht in October van dit jaar. Zij
telt 50 werkende leden en naar ik van verscheidene personen hoor, gaat zij een veel
belovende toekomst tegemoet. Met verlangen wordt uitgezien naar haar eerste
uitvoering.
Eindelijk nog deze mededeeling, dat in November l.l. een Kamer van Koophandel
werd opgericht, die dus in de plaats treedt van de Kamer van Handelsinlichtingen,
destijds door de Nederl. Vereeniging in het leven geroepen. Dat dit een groote, maar
noodige stap geweest is, beseft iedereen, die belang stelt in Zuid-Afrika.
Zeer veel wordt hier door de verschillende vereenigingen gedaan en het is te hopen,
dat de pogingen tot oprichting eener afdeeling van het A l g e g e m e e n
N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d met succes zullen worden bekroond. Reeds vóór den
oorlog vormde Afrika een afzonderlijke groep. Ook thans wenschen wij ons dat
ideale doel voor oogen te stellen. Meer en meer hooren we van 't oprichten van
afdeelingen hier in 't bijzonder en van taalbelangen in 't algemeen, ja zelfs is het
eerste Zuid-Afrik. taalcongres te Paarl gehouden!
Hetzij dan, dat wij zijn in de Kaap, Orangia of Transvaal, scharen we ons, gedachtig
aan de woorden ‘Eendracht maakt Macht’, onder één vlag, die van ons A l g e m e e n

Neerlandia. Jaargang 12

N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d , dán zal er van ons kracht uitgaan ter bereiking van
ons doel: n.l. één Afrikaansche groep.
Met dank voor de plaatsing.
Uw dw.,
D. KRABMAN.

Uit Natal.
Geachte Redactie,
Gelieve mij te vergunnen nog een kleine plaatsruimte in uw blad te vragen.
Ik ontving naar aanleiding van mijn schrijven, voorkomende in 't
September-nummer zoo veel brieven en circulaires om inlichtingen enz., dat, wanneer
de volgende post mij weer dezelfde hoeveelheid brengt, ik allen onmogelijk kan
beantwoorden.
De schrijvers van brieven omtrent het naar hier zenden van goederen en verdere
inlichtingen daaromtrent, kan ik verwijzen naar den WelEdelen heer Pollitzer, Consul
der Nederlanden te Durban, welke ongetwijfeld de gevraagde inlichtingen kan
verstrekken, of tot den agent van Natal in Londen, welke eveneens inlichtingen
verschaft.
Ik zelf, ofschoon zeer gewillig iets te doen voor mijne landgenoten, woon te ver
in het binnenland, en mijne goederen krijg ik van Durban. Mijn naaste spoorstation
is Vrijheid en van daar neemt het nog drie dagen per wagen om de goederen hier te
krijgen.
Bovendien verkoop ik te weinig om zelf in te voeren van Europa uit en kan dus
van de Nederlandsche fabrieken, behalve een zeer enkele uitzondering, niets
betrekken. De handel, welke ik drijf is meest met inboorlingen en bestaat in het
verkoopen van zachte goederen, zooals gedrukte katoentjes z.g. German prints,
galatea, denims, cashmere, wollen en katoenen dekens, goedkoope manskleeren,
voornamelijk jacket (baatjes), kralen omslagdoeken of shawls, gekleurde garens,
enz.
Voor ons in de Buitendistrikten is het buitendien moeilijk om goederen in te voeren,
aangezien de inboorlinger erg kieskeurig zijn wat kleuren en soort betreft van dekens
of goederen, welke zij omslaan of aantrekken.
Hier bijvoorbeeld wonen midden tusschen de Zoeloes eenige duizenden Basoetoes,
welke door de Engelschen om politieke redenen daar zijn geplaatst. Heeft men nu
een bezigheid op de grens van beide stammen, of niet ver daar vandaan, dan moet
men een kolossalen voorraad goederen hebben, want dekens van soort en kleur als
door de Basoetoes gedragen worden, zal men niet kunnen kwijt raken aan een Zoeloe.
Men kan hem de beste Basoetoe-deken present doen en hij zal ze met verachting
afwijzen. Evenzoo gaat het met kralen hoofddoeken, spelden en andere dingen, welke
Zoeloes dragen. Die kan men niet verkoopen aan de Basoetoes. Wij moeten hqn-derd
en nog wat artikelen in voorraad hebben en deze telkens in kleine hoeveelheden in
Durban koopen, want kocht men groote hoeveelheden, dan zou men zoo lang blijven
zitten met één soort, dat al had men het kapitaal er voor, het toch niet de rente zou
opbrengen en juist daardoor maken de groote handelshuizen in Durban hunne
profijten.
Hollandsche fabrikanten moeten dus trachten bezigheidsbetrekkingen aan te
knoopen met handelshuizen aan de kust.
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Hoogachtend,
UEd. dw. dr.,
JAC. SPOELSTRA.

Oostende of Ostende.
Geachte Redactie,
In verschillende woordenboeken en in sommige atlassen (b.v. de Natuur- en
Staatkundige Atlas van P.R. Bos) vindt men nog als de naam der bekende
Vlaamsch-Belgische badplaats opgegeven ‘Ostende’ in plaats van ‘Oostende’.
Dezer dagen had ik aanleiding om na te gaan, wat de juiste schrijfwijze is. Daar
het hier een taalkwestie geldt, is de zaak ook meer in 't bijzonder voor Neerlandia
van belang en deel ik hier de slotsom mede.
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‘Oostende’ klinkt reeds dadelijk meer Nederlandsch, en men vermoedt terstond, dat
dit de juiste naam moet zijn van eene Vlaamsche stad, en niet ‘Ostende’, wat een
wonderlijke samenstelling met den soortnaam ‘os’ zou zijn.
Inderdaad blijkt de naam van ouds te zijn ‘Oostende’, en wel in tegenstelling tot
het nabijgelegen ‘Westende’. Eene dergelijke tegenstelling leveren ook de namen
der Geldersche plaatsen ‘Oosteinde’ en ‘Westeinde’ op.
Prof. Verdam deelt mede, dat reeds in het Middelnederlandsch wordt geschreven
‘Oostende’, afgewisseld met ‘Oosthende’.
Dat men nu toch eene van huis uit N e d e r l a n d s c h e stad met den F r a n s c h e n
naam is gaan betitelen, heeft verschillende oorzaken.
Ten eerste bestaat er in het Noorden, in ‘Holland’ een soort van ingeworteld
ongeloof aan het toch onloochenbare feit, dat de Vlaamsche provincies van België
uit taal-oogpunt N e d e r l a n d s c h gebied zijn. Vandaar b.v. het bekende verschijnsel,
dat op in ‘Holland’ verkochte spoorkaartjes nog steeds de Fransche namen van
Vlaamsch-Belgische steden voorkomen (Gand, Anvers, Bruxelles, enz.). Vandaar,
dat vele ‘Hollanders’ schrijven ‘Audenarde’ in plaats van ‘Oudenaarde’, ‘Roulers’
in plaats van ‘Roeselare’, enz.
Ten tweede kan ook eenigen invloed gehad hebben, dat hier en daar in den
West-Vlaamschen tongval de ‘oo’ als een ‘ô’ wordt uitgesproken. Doch dit heeft
natuurlijk niet te maken met de vraag, wat de juiste schrijfwijze is.
Ten derde is door Prof. Verdam de opmerking gemaakt, dat aangezien de klemtoon
van de eerste naar de tweede lettergreep is verplaatst, - waartegen uit taalkundig
oogpunt niets is in te brengen - het als 't ware verbasteren van ‘Oost’ tot ‘Ost’ te
verontschuldigen is. Doch ook deze geleerde stempelt de verontschuldiging niet tot
een goedkeuring.
Men zou dus zeggen, dat de schrijfwijze ‘Oostende’ glansrijk de overwinning
moest behalen. Doch sommigen hechten aan het vaste g e b r u i k , dat volgens hen
‘Ostende’ reeds lang tot een echt Nederlandschen naam zou hebben gemaakt. Ook
dit is onjuist, daar de ambtelijke Belgische spoorgidsen (Nederlandsche uitgave), de
geheele Vlaamsch-Belgische pers, het Vlaamsche publiek, en in ‘Holland’ b.v. ook
de Nieuwe Rotterdamsche Courant altoos ‘Oostende’ schrijven. Men geve dus ook
in ‘Holland’ nooit meer een Franschen of verbasterden naam aan deze Vlaamsche
stad.
A.B. COHEN STUART.

Kunnen wij onze huishoudelijke Afdeelings-Vergaderingen niet wat
gezelliger maken?
Het is ongeveer tien jaar geleden, dat ondergeteekende lid werd van het Alg. Ned.
Verbond en door bizondere omstandigheden was hij achtereenvolgens lid van vier
verschillende plaatselijke afdeelingen. Hij deed daarbij de ondervinding op dat,
wanneer er eene huishoudelijke vergadering was uitgeschreven, slechts e n k e l e n
aan die oproeping gehoor gaven, zoodat hij meermalen vergaderingen bijwoonde,
bestaande uit een vijftal bestuursleden en een viertal leden. Men kan dit nu wel
noemen een bewijs, dat de leden groot vertrouwen stellen in het bestuur en met hun

Neerlandia. Jaargang 12

wegblijven te kennen willen geven, dat zij gaarne het bestuur volmacht geven. Maar
aan de andere zijde rijst de vraag op: ‘Bezitten dergelijke vergaderingen wel die
aantrekkelijkheid, welke een gang er heen de moeite waard maken?’
Worden daarentegen de leden bijeengeroepen tot een ‘gezelligen avond’ waar
zang, muziek of voordrachten ten beste worden gegeven, dan komen de leden trouw
op. Deze trouwe opkomst kan een vingerwijzing zijn voor de beantwoording der
vraag boven dit schrijven gesteld.
Wij stellen ons voor, dat de oplossing dezer vraag gevonden kan worden door de
huishoudelijke en de uitspannings-vergaderingen op één en denzelfden avond te
houden in ééne zitting.
Na het welkomstwoord van den voorzitter volgt een zangnummer of pianomuziek.
Dan worden de notulen der vorige (huishoudelijke) vergadering voorgelezen.
Geloof mij, de secretaris zal op zoo'n avond een aandachtiger gehoor hebben, dan
in de ongezellige vergadering, waar slechts een vijf- of zestal hoorders waren. En
door deze notulen komen bovendien de gasten der leden (toekomstige leden dikwijls!)
op de hoogte van het werken van het A.N.V. en van dat der Afdeeling.
Na de notulen wederom een voordracht of zangnummer. Dan volgen de voorstellen
en mededeelingen van het bestuur, die nu niet opgenomen worden door enkelen,
maar door velen.
En de besprekingen hierover (wat dikwijls gelijk staat met ‘Nieuw leven in den
arbeid van het Verbond’) zullen vruchtbaarder zijn.
Dit huishoudelijke gedeelte wordt wederom gevolgd door een lied of een voordracht
en na het gezamenlijk zingen van het Volkslied gaat men huiswaarts.
Wat betreft het program voor zulk een avond, het zou aanbeveling verdienen,
wanneer men ter afwisseling van of naast het voordragen van Hollandsche liederen,
ook de leden in de gelegenheid stelde kennis te nemen van de Nederlandsche dichters,
door hunne gedichten er voor te dragen of - wat even goed doel treft - deze gedichten
of brokstukken van grootere dichtwerken te doen voorl e z e n .
Ten slotte zouden de leden van Wederkeerig Dienstbetoon deze avonden kunnen
opluisteren door mededeeling te doen van prettige ondervindingen door W.D.
opgedaan en door het laten zien van photografiën, prentbriefkaarten, curiositeiten of
tijdschriften, hun door Nederlanders in d e n v r e e m d e toegezonden.
A m s t e r d a m , 29 Dec. 1907.
J. RASCH.

Allerlei en mededeelingen.
Consulaat-Generaalschap te Genua.
Van het Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid ontvingen wij de
aangename tijding, dat onze Vertegenwoordiger te Genua, de heer H.C.F. Hennig,
benoemd is tot Consul-Generaal der Nederlanden.

Holland in den vreemde.
Men schrijft aan 't Alg. Handelsblad uit Californië:
‘De Nederlander, die te Los Angelos komt, wordt dadelijk getroffen door het groot
aantal Hollandsche namen, die men daar leest: Hoegee, Van Nuys, Klokke, Banning
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Cock, Visscher, Van Pelt, Valkenburg, Van Zandt, Van den Burg, Van der Plaats,
Dijkhuyzen, Kerkhoff, Van Deventer, Loenen enz. enz.
In schier elke zaak ontmoet men geboren Hollanders of afstammelingen daarvan
en niet minder is dit het geval in openbare betrekkingen. Welke Californiër bijv. kent
niet, minstens bij naam, den secretaris der Merchants and Manufacturer's Association,
den heer T.J. Zeehandelaar? In elke vooruitstrevende onderneming van de bloeiende
stad heeft deze geboren Hagenaar, door zijn gezond initiatief en zijn volhardend
streven, een belangrijke rol gespeeld.
San Francisco heeft een Nederlandsch consul in den ijverigen en kundigen Mr.
Marsily, maar Los

Neerlandia. Jaargang 12

20
Angelos bezit er nog geen en om daarin tegemoet te komen heeft de heer Zeehandelaar
behalve de diensten, bewezen aan zijn nieuw vaderland, voor het Hollandsch element
daar aan de kust van de Sulle Zuidzee buitengewoon veel gedaan en dit mag in ons
vaderland wel eens worden gezegd’.
Met betrekking tot den nieuwen schouwburg, in aanbouw, wordt nog gemeld:
‘Voor het ontwerpen der wandschilderingen, in dit gebouw aan te brengen, werd
een prijsvraag uitgeschreven en vele kunstenaars van verschillende nationaliteiten
hebben aan dezen wedstrijd deelgenomen. Aan onzen landgenoot, den welbekenden
schilder Antoon Molkenboer, die in dezen de overwinnaar was, is dit hoogst belangrijk
werk opgedragen’.

Holland achterlijk?
Uit een hoofdartikel van de K a m p i o e n , door H. Meyer:
De minwaardigste slappelingen, die men in een volk aantreft, zijn gewoonlijk
diegenen, welke de eigenwaarde der natie bij elke gelegenheid trachten te verkleinen.
Zoo heb je van die menschen, die over Nederland sprekende, het hebben over ‘ons
landje’ of ‘ons kleine landje’. En dan is er in ‘ons’ kleine landje letterlijk niets, dat
in de oogen van deze dierbare patriotten de vergelijking met ‘het buitenland’ kan
doorstaan.
Wat uithoudingsvermogen, lichamelijke kracht, durf en energie betreft, zijn onze
eenvoudigste Hollandsche zeelieden de meerderen van elk zeevarend volk ter wereld.
Er zijn heusch geen scheepsrampen op onze kust van noode, om dat te bewijzen.
Moeilijke reddingen van schipbreukelingen bij nacht en ontij bewijzen alleen, dat
ieder Hollandsch schippertje op zijn beurt een held kan zijn.
Die menschen hebben geen ‘lichamelijke opvoeding’ gehad. Maar in het want van
het slingerend schip zijn ze zoo kwiek als slingerapen. En in of op het water zijn het
robben. Die menschen verrichten iederen dag, zonder het te weten, heldendaden.
Niets is meer bevorderlijk voor de aankweeking van een Jan Salie-geest, dan het
eeuwigdurend praten over ‘onze achterlijkheid’.
Wi j z i j n n i e t a c h t e r l i j k!
Geestelijk noch lichamelijk zijn we ooit de minderen geweest van welke natie
ook.
En dat zullen we ook nooit worden.
Maar dan dienen we ook bij elke gelegenheid, dat volksvrienden met hun
achterlijkheidsfabel voor den dag komen, het grof geschut eens te laten spelen.
Wij meenen, dat dit geboudeer over ‘ons kleine landje’ en over onze
‘onbeduidendheid’ nu maar eens uit moest wezen. Wij nebben volksvrienden van
noode, die de natie opheffen, geen mannen, die het volk den moed in de schoenen
doen zakken. Geen ziekelijke fantasie, geen angstige bezorgdheid voor onze toekomst
bezige men als motief voor de aanprijzing van lichamelijke opvoeding! Ons volk
heeft heusch geen speciale lichamelijke opvoeding van noode om zijn eereplaats in
de rij der volkeren te behouden. Men behoeft de jeugd slechts haar natuurlijken groei
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te gunnen om haar flink en krachtig te zien gedijen. En wie dan niet alleen in ons
land, maar ook in de voornaamste landen van Europa zijn oogen eens goed den kost
wil geven, zal zien, dat wij er heusch mogen wezen, dat we bij 't hooggeroemde
‘buitenland’ in geen enkel opzicht achterblijven, ja, dat we zelfs in verschillende
opzichten de meerderen van gróótere naties zijn.

Een les uit Engeland.
In een geding, dat onlangs in Engeland de aandacht trok, vroeg een advokaat - het
was het Parlementslid Rufus Isaacs, een van Engeland's knapste pleitbezorgers - aan
een getuige:
Zou u X. (den naam van een der partijen) schrander noemen?
Ik zou hem - was het antwoord - eerder slim (getuige gebruikte dit Hollandsche,
de Engelschen in Zuid-Afrika bekend geworden, woord) dan schrander noemen.
Toen de advokaat scherp: Wij hoeven niet om een woord naar Transvaal te gaan,
met de Engelsche taal die we hebben.
En wij hoeven, mijne vrienden, niet gedurig naar Engeland, Frankrijk of
Duitschland te gaan om een woord, als het rijke Nederlandsch ons helpen kan.
Maar waar is in de Nederlandsche rechtzaal of in de volksvertegenwoordiging of
in den Nederlandschen handel, de man die het fiere Nederlandsche woord van mr.
Rufus Isaacs spreekt?

Uit Rosario.
De heer G.A. Gulden, vertegenwoordiger van 't A.N.V. te Rosario, heeft plan tegen
Maart naar Nederland te komen en er eenige maanden te blijven.
Voor leden van het Verbond zal hij dan persoonlijk te spreken zijn.
Zijn tijdelijk adres zal in Neerlandia worden meegedeeld.

Afd. Berlijn.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: W.F. van Heusden, voorzitter; C.H.F.
van Heusden, secretaris; mej. Joh. C. Becker, penningmeesteres; W. Jelsma,
plaatsvervangend bestuurslid; P.J. van Wielink (oud-voorzitter).
Tot commissarissen van toezicht werden benoemd de heeren P. van Bergen, M.
Polak en W. Umbreit.

Afd. Zoutpansberg.
De heer Van Wijk de Vries schrijft d.d. 20 Nov. uit Pietersburg o.m.:
Ons ledental steeg inmiddels tot nabij veertig. Het verheugt ons u te kunnen
mededeelen, dat op de Algemeene Vergadering een uitstekende geest heerschte en
waar de besten der Afrikaners tot onze Afdeeling toetreden, twijfelen wij niet of wij
zullen een tijdperk van bloei tegemoet gaan.
De heer Knobel, Consul-Generaal der Nederlanden, zal op 14 December a.s. een
letterkundige voordracht houden voor onze Afdeeling te Pietersburg. Van den heer
Dr. W. van Everdingen kregen wij bericht van afzending eener kist boeken, die
spoedig in ons bezit zal zijn. Van verschillende leden, alsmede van den heer Knobel
werden door onze Afdeeling boekwerken ontvangen voor onze bibliotheek en u kunt
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er van verzekerd zijn, dat wij goede zorg zullen dragen, dat de boeken in de
Hollandsche taal wijd en zijd door de Zoutpansbergsche gezinnen zullen worden
gelezen.
Door ons Afdeelingsbestuur werd mij opgedragen onzen hartelijken dank te doen
weten aan het Hoofdbestuur voor zijn belangstelling en voor de hartelijke ontvangst
van den heer Ds. Brandt.

Wederoprichting der Afdeeling Johannesburg.
De heer D. Krabman schrijft d.d. 14 Dec. uit Johannesburg:
Gisteren is hier eene vergadering gehouden, door mij bijeengeroepen, ten einde
tot oprichting eener afdeeling te geraken. Een voorloopig comité werd gevormd,
bestaande uit de heeren: F.J. Broers, post-directeur, Fordsburg, voorzitter; N.K.
Huysman,
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penningmeester; D. Krabman, secretaris en voorts als leden de heeren: F.W. Reyers,
Parlementslid en Procureur; Dr. F.E.T. Krause, Parlementslid en Procureur; M.A.
Begewan, Procureur; C.K. Muller, oud-Generaal; J.L. Erasmus, oud-Commandant;
J. Lub, Inspecteur van het Hollandsch Onderwijs en Martin Mulder.
De meesten zijn Afrikaanders.
Voorts werd besloten, dat op 10 Januari '08 eene algemeene leden-vergadering
zal gehouden worden, ten einde verdere maatregelen te nemen, een vast bestuur te
kiezen enz.

Prentwerk.
Uit een brief:
Tegen Kerstmis ging ik naar een van de voornaamste boekwinkels van de groote
stad, waar ik woon. Ik heb vrienden buitenslands, die mij om dien tijd of met
Nieuwjaar een aardige uitgave uit hun land plegen te zenden, een boekje, een
prentwerk, een kalender, en ik zend zoo iets hun. Dat moet dan iets Nederlandsch
wezen, zooals zij mij uit Engeland, uit Zweden en Noorwegen, iets Engelsch,
Zweedsch of Noorsch zenden.
Maar ik vond waarlijk niets. Er waren wat kalenders, duur en leelijk; vier of zes
erg zwarte lichtdrukken naar nieuwe of oude Hollandsche meesters, in weinig
passenden, drukken rand van slierlijnen. Er waren wat boekjes met afbeeldingen van
nieuwe Hollandsche schilderijen, die - kunst van kleur, niet van lijn - in deze
wedergave nauwelijks iets van hun schoonheid lieten raden. En dan hadden enkele
dier boekjes nog Engelschen tekst. Neen, dat kon ik met goed fatsoen niet zenden.
Of er dan geen Kerstmisnummers waren, zooals schier alle buitenlandsche
tijdschriften ze geven? Of aardige boekjes met prenten van Nederlandsche
stadsgezichten en landschappen? Neen, men had niets. Wel een Amerikaansch boek
met platen over ons land; zeer fraai, inderdaad, maar geen eigen werk en dan in een
prijs, die naar de tien gulden liep. Voor zooveel geld is er over ons land in ons land
ook wet iets goeds verschenen. Maar van die uitgaven, kostende, om iets te noemen,
tusschen een kwartje en een daalder, wat hebben wij daarin, waarmede men goed
voor den dag komt?
En toch hebben die uitgaven groot belang; niet alleen om menschen in staat te
stellen, voor niet te veel geld vrienden met Kerstmis of Nieuwjaar iets aantrekkelijks
en degelijks te geven, maar als een middel om binnen en over de grenzen de menschen
bekend te maken met wat er moois en nuttigs in het land te zien en te koop is.
Ik zal iets vertellen van wat ik met Kerstmis uit Zweden en Noorwegen kreeg.
Daar was een prentwerk, waarin een reis langs de Noorsche kust van Kristiania naar
‘het sprookjesland’ in het Noorden, tot Spitsbergen toe, beschreven wordt; klein
folio-formaat, een vijftig bladzijden van stevig glanzend papier, en vol wonderschoone
foto's. Achter het eigenlijke werk nog een groot aantal bladzijden geïllustreerde
advertenties. Zoo'n uitgave, die zeker niet meer dan twee kronen (pl. m. f1.30) kost,
moet tal van reizigers lokken.
Een eenvoudiger boekje was Bergensbanen, de beschrijving van den nieuwen
spoorweg van Bergen naar Gulsvik, vanwaar de tocht nog met rijtuig en boot tot
Kröderen gaat en dan weer met den ouden spoorweg over Dramenen naar Kristiania.
Over eenige jaren zal Gulsvik met Roa, aan de lijn Kristiania-Gjövik, verbonden zijn
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en zal men geheel met den trein kunnen reizen. Die nieuwe spoorweg, een grootsch
werk, ten deele door het hoog gebergte, zou reeds geopend zijn, als de sneeuw den
weg niet versperd had.
Maar nu vertoont men de wereld al, hoeveel schoons men met dien nieuwen
spoorweg bereiken kan. Het is een klein boekje van 32 bladzijden, maar hoe
voortreffelijk weer uitgegeven! Al kost het slechts zes stuivers, het staat weer vol
met uitmuntende fotografieën op zwaar papier gedrukt, en een hoogleeraar - prof.
Yngvar Nielsen - schrijft er den tekst bij.
Maar het belangrijkste kreeg ik toch uit Zweden. Dat is een uitgave, waarvan ik
iets meer zeggen moet.
Er bestaat een Zweedsche Toeristvereeniging, die al jaren lang bezig is de Zweden
te leeren inzien, wat een eigenaardig en heerlijk land ze bezitten. Zij heeft daartoe
reeds een 16.000 foto's van stad en land verzameld en brengt daarvan nu een deel
op oorspronkelijke wijze aan den man.
Van haar foto's zijn er 850 autotypieën vervaardigd, zeer goede afdrukken van zoover ik ze gezien heb - schoone fotografieën, voor 't meerendeel ongeveer 15 bij
10 c. M. groot. Die afdrukken zijn in groepen van 10 tot 65 te koop; elke groep is
een afzonderlijk geheel. Zoo is er een groep Gottland, een groep Bohuslän, Stockholm
en omstreken, enz. En die uitmuntende prenten kosten 1 öre, d.i. iets meer dan een
halve cent, het stuk.
Om het verzamelen aan te moedigen stelt de vereeniging ook albums er voor te
koop, en die zijn alweer als ze voor 't doel niet beter konden zijn. Ze zijn in eenvoudig
papieren omslag, met een vijftig bladzijden stemmig groen, stevig papier. En dat
kost zestien centen. Bij elke groep prenten hoort een boekje beschrijvenden tekst.
Vermeld worde nog, dat de Toeristvereeniging jaarlijks een paar duizend kronen
- verleden jaar 4000 kronen (ongeveer f2640) - beschikbaar stelt voor schoolreizen.
Zoo wordt de Zweden geleerd hoe schoon hun land is. En als veel Zweden doen,
wat mijn vriend nu gedaan heeft, de uitgaven der Toeristvereeniging naar het
buitenland zenden, dan zullen er ook de vreemdelingen tot een bezoek door aangelokt
worden.
Ons land heeft niet minder zijn eigenaardig en heerlijk schoon, en steden zoo
schoon als Zweden ze niet heeft. Als die schoonheid ook eens op zoo voortreffelijke
wijze afgebeeld en zoo goedkoop verkrijgbaar gesteld werd, dan zouden we alvast
niet zoo verlegen staan, als we in ruil voor dergelijke goede gaven uit het buitenland,
ook iets toonbaars uit eigen land wilden zenden. Gezwegen van het belang van het
vreemdelingenverkeer.

Advertentie-Nederlandsch in ‘Ons Volksbestaan’.
De heer M. van Doorninck te Sitoebondo (Besoeki, Java), lid van Groep Nederl.
Indië, wendt zich tot de Redactie van Neerlandia met een schrijven, waarin hij aan
zijn ergernis lucht geeft over ‘het ellendig, slechte Nederlandsch, of liever het
on-Nederlandsche der advertenties’ in ‘Ons Volksbestaan’, terwijl hem, in antwoord
op een in No. 8 van ‘O.V.’ ingezonden stuk over die aangelegenheid werd gemeld,
dat zijn opmerking ter harte zou genomen worden, en ‘in 't laatst verschenen nummer’
van ‘O.V.’ werd gezegd, dat de Redactie ‘den adverteerders zal verzoeken voortaan
zooveel mogelijk Nederlandsche woorden te gebruiken’.
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De schrijver is daarmede niet tevreden en heeft nu verzocht, dat hem ‘O.V.’ niet
meer worde toegezonden, terwijl hij zich opnieuw als beschermend lid van Groep
Nederland wenscht opgenomen te zien.
Wij zijn den heer v. D. erkentelijk voor zijn steun en streven en wij kunnen ook wel
komen in zijn ergernis, maar moeten er toch op wijzen, dat de Red. O.V. (zie haar
naschrift op bldz. 284, No. 10) zich ook kant tegen het overbodig gebruik van vreemde
woorden. De strijd daartegen moet en wordt ook gevoerd, maar het euvel is niet in
korten tijd uit te roeien. Zelfs in Nederland is die strijd nog lang niet uitgevochten.
Red.
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Wederkeerig Dienstbetoon.
In dit nummer is weder geen plaats voor W.D.
De nieuwe jaarlijst ligt persklaar.
Daarin zijn ook opgenomen de nieuwe leden, die zich sedert November hebben
opgegeven. Deze worden niet meer afzonderlijk in Neerlandia vermeld.

Verbetering.
Op blz. 161, eerste kolom van het October-nummer wordt gesproken van ‘het bestuur
van de Zuid-Afrikaansche Vrouwenfederatie’. Dit moet wezen: ‘Een Commissie uit
het Hoofdbestuur van de A.C. Vrouwen-Vereeniging’.
De Vrouwenfederatie toch werkt niet voor onze taal.

Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’.
Het bestuur der Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’ heeft zich aldus gevormd:
Prof. Dr. J. te Winkel, voorzitter; G.C.D. duc d'Aumale Baron van Hardenbroek
van Hardenbroek, onder-voorzitter; Mr. J. Hamburger A. Dzn., penningmeester;
Prof. Mr. J.C. Naber, eerste schrijver (Schoolstraat 40, Utrecht); F.R. Coers Frzn.,
tweede schrijver; Jhr. H. de Brauw; mej. Cateau Esser, Directrice van de Vereeniging
tot beoefening van Vocale en Dramatische Kunst te Amsterdam; Jhr. Mr. A.E. van
Boelens van Eysinga; Wouter Hutschenruyter W. Jzn.; Prof. Dr. H. Kern; Dr. W.J.
Leyds, Oud-Gezant der Z.-A. Republiek; Johan Schoonderbeek; H.B. Verloren van
Themaat; Prof. Dr. W. Vogelsang; Prof. Jhr. Dr. B.H.C.K. v.d. Wijck.

Holland op zijn malst.
Te r n a v o l g i n g .
Een groote Nederlandsche winkelzaak te Amsterdam zendt een geheel in het
Fransch gestelde aankondiging rond.
Een dame zond ze terug met deze terechtwijzing:
‘In een Nederlandsche stad, waar met Nederlandsch geld betaald wordt, is een
aankondiging als die ik de eer heb u hierbij terug te sturen, een beleediging aan de
Nederl. taal en dus aan het volk. Beleefd verzoek ik u in het vervolg van zulke
aankondigingen verschoond te blijven’.

Wetten-Nederlandsch.
Over het wetstontwerp op de schepen vinden we in eenige bladen de volgende
ontboezeming:
Dat in een Nederlandsch staatsstuk Duitsche uitdrukkingen worden gebezigd als
er goede Hollandsche zijn (Concurrenzfähigkeit, blz. 10 kol. 2), dat telkens
Germanismes (of staatsspoorwegenismes) worden gebruikt als ‘zal zijn te
onderscheiden of ook’ (blz. 10, 1) ‘zal deze aangelegenheid zoodanig zijn te regelen,
dat’ (al. 11, 1), dat tweemaal het Engelsche ‘als regel’ wordt gebruikt waar het
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Hollandsche ‘in den regel’ moest voorkomen, zie dat alles kan niet door den beugel.
En wat te zeggen van een wetten-Nederlandsch als het volgende (art. 47):
‘Grond heeft om te vermoeden, verhinderd te zullen zijn om in te dienen’... ‘Het
recht van onderzoek vervalt..., behoudens dat elke daad van onderzoek de verjaring
stuit, mits blijke, dat...’

Dom geleerd.
Model, volgens hetwelk een Nederlandsch militair voor de derde maal ingedaagd
wordt:
Pro Justitia.
‘De Krijgsraad in het... Militaire Arrondissement te..., den fungeerenden
provoost-geweldige hiertoe verzocht, Salut!
Alzoo wij voor het profijt van het tweede default, geobtineerd bij den
auditeur-militair in het... Militaire Arrondissement r.o. impetrant van
mandamentcrimineel tegen... gediend hebbende als... bij... gedaagde en defaillant,
den voornoemden impetrant r.o. geconsenteerd hebben een derde mandament
crimineel met de clausule van apprehensie en edicte ad valvas curiae blijkens de acte
hieraan geannexeerd;
Zoo is het dat wij u commiteeren bij dezen, dat gij terstond trekt ter plaatse gij
denzelven... zult kunnen vinden, en bekomen en hem van wege Hare Majesteit de
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz. enz. enz. apprehendeert
en in goede bewaring brengt in een gevangenhuis daartoe geschikt, en voorts
denzelven gedaagde voor de derde maal dagvaardt te compareeren in persoon op
zekeren bekwamen dag voor ons alhier te... om te zien wijzen het verder profijt van
den voorgeschreven defaulte.
En indien de voorschreven... is latireerende, zoo doe uw exploit bij openbare edicte
ad valvus curiae in ordinaria forma, ons relateerende uw wedervaren in geschrifte.
Gegeven binnen... den...
De Krijgsraad voornoemd enz.’

Taalcongres te Paarl.
Door het Hoofdbestuur werd 20 Dec. het volgend telegram verzonden:
Algemeen Nederlandsch Verbond volgt met hartelijke belangstelling Congres.

Afdeeling 's-Gravenhage.
Als secretaris dezer afdeeling is opgetreden de heer W.F. Gerdes Oosterbeek,
Niclaïstraat 50, Den Haag.

Ons Ideaal.
Ons hoogst genot, ons ideaal,
Is: 't spreken van een vreemde taal
In massa's variëteiten.
Hieruit ontstaat de zaligheid
Dat z'ons weleens, van tijd tot tijd,
Voor v r e e m d e l i n g verslijten.
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Verbeeld-je, als j'uit wandelen gaat,
Je spreekt dan F r a n s c h wijl 't deftig staat,
Met Fransch-import manieren;
Een landgenoot komt bij je staan
En spreekt in kreupel-Fransch je aan...
O! Is 't niet om te gieren?
Of Engelsch, of Amerikaansch,
Of Russisch, Zweedsch, of Italiaansch, Hoe vreemder taal, hoe rijker!
Doe excentriek, doe idioot,
Want anders loop j'als l a n d g e n o o t
Al heel gauw in den kijker!
En dàt zou waarlijk schande zijn!
Want H o l l a n d s c h lijken staat zoo klein,
Dàt dient vooral vermeden!
Dat is bij ons zoo de manier!
Wat zijn wij - Hollanders - toch fier
Op onze T a a l en Z e d e n !

(H e t L e v e n ).
ARN. VAN RAALTE.

Vraag om inlichting.
Wie kan ons het tegenwoordig adres meedeelen van:
J.B.H. Ydo Jz., vroeger bloemen-magazijn, Stationsweg 73, Den Haag.
J. Graaf van Limburg, vroeger 3a Industria 1207, Mexico D.F.
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Dr. J.H. Gallée. †

Te jong nog is hij ontvallen aan wie hem het allernaast waren, maar ook aan de
wetenschap en aan de maatschappij.
Want Gallée, gedurende vijf en twintig jaren Hoogleeraar in de Letteren te Utrecht,
moge een sieraad zijn geweest zijner Universiteit, een dienstvaardig, vriendelijk man
was hij bovenal, een die het stempel droeg der oud-Gelderschen, uit wie hij was
gesproten. Als zijn geboortestreek Vorden, met haar rustige hei en zachtgetinte
akkersmaalshout, innig en echt, was zijn wezen.
Van den aanvang af was Professor Gallée een vriend van het Verbond; in zijn
bestuur heeft hij zitting gehad tot hij, uit vrees niet langer te kunnen doen wat hij
wilde en moest, vrijwillig zijn plaats afstond aan een ander. Maar in zijne
belangstelling en stage medewerking veranderde dit niets; hij was en bleef, krachtens
zijn liefde voor den Nederlandschen stam, een zijner beste vrienden. Wie hem op de
Nederlandsche Congressen heeft ontmoet, dien zal het leed doen hem daar nooit
terug te zullen zien. Ook daar was hij een stille kracht door zijn eenvoud en
hartelijkheid; vertoon was verre van hem.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zal hem niet vergeten.

Verruiming.
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Het Indisch Genootschap, Voorzitter Mr. N.G. - Pierson er bij te voegen is schier
overbodig - hield den 28en Jan. een zeer merkwaardige vergadering, een zooals het
nooit had beleefd. De toeloop was dan ook buitengewoon.
Het verrassende feit deed zich voor, dat een geboren Inlander, een van Ambon,
optrad als spreker over Inlandsche Geneeskundigen, zooals hij er zelf een is.
Aanleiding waren de voordrachten van een paar Hollanders over datzelfde onderwerp,
ook geneeskundigen, de heeren Scherp en Kohlbrugge. En waar wij het bijna altijd
moeten afdoen met het getuigenis en het gezag van, laat ons zeggen uiterst
betrouwbare mannen, maar toch in elk geval van mannen van onze eigen beschaving
en ons eigen vooroordeel, daar ging een licht op, bij de kalme uiteenzetting van den
Inlander, een gevoel van zekerheid en vertrouwen, dat zonder afbreuk te doen aan
de waarde van onze eigen deskundigen, hoogst weldadig aandeed. Daar moet het
heen, dat begreep ieder. Daar moet het heen, dat in onze eigen taal, door onze
mede-Nederlanders, al is de staatsrechtelijke verhouding niet precies zóó, toch door
onze mede-Nederlanders naar opvoeding, ontwikkeling en taal, samen
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met onze landgenooten onze Indische belangen worden besproken. 't Was hier de
vervulling van een ideaal van het A.N.V., dat de gebeurtenis met blijdschap heeft
begroet, oud genoeg echter geworden om de enkele zwaluw niet als bode van volle
lente aan te zien.
Toch, laat het verschijnsel voorloopig uitzondering zijn, het kan; het is niet meer
een mooie maar onvervulbare wensch; het is het duidelijke bewijs geweest in welke
richting in onze Oost moet worden gewerkt.
Want wat misschien van alles het meest treffend was, dat was de zuiverheid, de
sierlijkheid zelfs van het Nederlandsch door den heer W.K. Tehupeiory gesproken.
Voor velen is dit ongetwijfeld een openbaring geweest; wie meer wisten, die heeft
het niet bevreemd; er zijn Inlanders in onze Oost, die de Nederlandsche taal kennen
als de besten onder ons en beter dan de meesten.
Mogelijk boezemt het de leden van het Verbond belang in dat behalve de heer W.K.
Tehupeiory, de spreker in het Indisch Genootschap, ook diens broeder, de heer J.E.
Tehupeiory, op dit oogenblik in ons land woont. Beiden zijn Inlandsch Arts en
vervolgen hunne studie te Amsterdam. Beiden zijn ook groote vrienden, al van jaren
herwaarts, van het A.N.V. Eene zuster heeft hen vergezeld, ook voor studie, en als
die haar doel heeft bereikt, dan komt eene andere uit en keert zij terug naar Insulinde,
hun aller einddoel.
J.E. Tehupeiory heeft een boek geschreven: Onder de Dajaks in Centraal Borneo,
uitgegeven bij Kolff & Co. te Batavia, in 1906. Het werd den Voorzitter van ons
Verbond toegezonden met een begeleidend schrijven. ‘Vijf volle jaren zijn
henengetogen sinds de afzending van mijn laatsten brief aan u gericht. Gedurende
al dien tijd hoordet u niets van mij, doch heden doe ik u dezen toekomen als geleide
van mijn pas verschenen boek: “Onder de Dajaks in Centraal Borneo”, hetwelk ik
hoop, dat u wel zult willen aanvaarden als blijk van sympathie, die een zoon van
Insulinde vervult voor de Hollandsche taal’. En slechts om redenen van bijzonderen
aard, is de bespreking van dat boek achterwege gebleven; jammer. Want het is een
prettig geschreven, leerzaam boek, dat zijn bekoring bovendien ontleent aan het feit,
dat het een Inlander is die het zóó heeft geschreven. Met volle overtuiging wordt het
aan de lezers van Neerlandia aanbevolen. Zij zullen zich dan op onderhoudende en
nuttige wijze voor hun heele leven inprenten, dat onze Oost en onze West ook en
onze Antillen, veel nader tot ons staan dan onze dagelijksche gesprekken en
bemoeiingen doen denken. Waar feiten spreken, daar heeft het betoog zijn plicht
gedaan.
Er is zoo iets verfrisschends in met zulke mannen in eigen taal als gelijken te kunnen
spreken; het bekende fleurt op, omdat het komt onder ongewoon licht. Zij hebben
hun heele leven zich in Europa gedacht uit gesprekken en boeken; de woorden hebben
zij wel gezien, maar de begrippen ontbraken. Of liever de voorstelling uit eigen
aanschouwing. Wat een ontroerende, blijde verrassing toen bij het opschuiven van
het raam, de heele Keizersgracht 's morgens één witte bloesemlaan leek; dat was dan
de rijm! En het oog dat nog het duidelijke beeld bewaarde van tropische wouden en
immergroen, dat hier getroffen was geweest door het feit dat werkelijk, zonder
overdrijving, alle boomen op een paar na, de bladeren laten vallen en kaal staan,
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zonder eenig blad - dat oog was niet te verzaden van het tintelend reine wit, dat
scheen als een toovering van zilverig woud.
En bij de vraag, met zooveel weetgierigheid gedaan, wat toch wel ten slotte den
diepsten indruk had gemaakt van alles, hooge gebouwen, vele bruggen, woelige
straten, electrische trams, rusteloos verkeer of wat dan? volgde heel onverwacht een
antwoord, dat te denken gaf. Het meest indrukwekkende was geweest ten eerste, dat
de heele samenleving zoo in elkaar sloot en ten tweede, dat de tijd iets werkelijks
was. Niet het kleinste onderdeel van het samenlevingsuurwerk kon worden gemist,
zonder dat onmiddellijk de schade moest worden hersteld; geen kind hoe klein, geen
volwassene hoe onbeteekenend, of hij maakte deel uit van het gansche geheel. En
de tijd: iedere minuut, iedere seconde zelfs had zijn beteekenis, was vooruit bestemd,
deed mee, zelfstandig, was iets. Iets werkelijks, een ding.
Nederland heeft in zijne koloniën een terrein zoo heerlijk, zoo kostbaar, stoffelijk
en geestelijk, dat het een schade en schande zou wezen als dit op den duur niet tot
volle ontwikkeling werd gebracht. Maar - niet alleen onze koloniën! Zie, om plotseling
naar elders het oog te wenden, naar Zuid-Afrika, waar een onzer allerbeste
vertegenwoordigers, onze Consul-Generaal, naar ginder wordt gevreesd, misschien
zijne betrekking zal moeten prijs geven, omdat hij met de beschikbare middelen zich
niet roeren kan! Is het dan ook niet een dure plicht, daar en elders waar onze belangen
toch reeds zoo treurig zijn verwaarloosd, te handhaven wat zegenrijk arbeidt?
Nederland grooter, geestelijk en naar welvaart, dat is en blijft de leus van 't
Nederlandsch Verbond.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag over 1907 uit Genua.
Mijn benoeming tot Vertegenwoordiger te Genua van het A.N.V. dagteekent van
Februari 1907. Het Verbond telde hier toen 4 leden, met inbegrip van mij zelf. Op
31 December j.l. waren er 14 leden bijgekomen, dank zij de propaganda, die ik voor
het A.N.V. gemaakt heb, o.a. op vergaderingen en gezellige bijeenkomsten der leden
van de ‘Nederlandsche Vereeniging te Genua’, een societeit, hier ruim 2 jaar geleden
opgericht, op aanstichting van den HoogEdelGestr. heer A.J. Tiedeman, toen
Consul-Generaal der Nederlanden alhier.
Ik heb er ernstig naar gestreefd om te Genua een z.g. Zelfstandige Afdeeling te
stichten, maar mocht daarin niet slagen. Er wordt hier geenszins behoefte gevoeld
aan een Zelfstandige Afdeeling van het A.N.V., door het bestaan onzer ‘Nederlandsche
Vereeniging’, wier statuten aansluiting niet toelaten.
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In mijn hoedanigheid van Vertegenwoordiger van het A.N.V. hebben Nederlandsche
boekhandelaren en een Hollandsche firma in Japan bij mij aangeklopt om
handelsinlichtingen op verschillend gebied, die ik natuurlijk verstrekt heb.
Voorts heb ik aan een lid van het A.N.V. in België, die een ijverig verzamelaar
van prentbriefkaarten schijnt te zijn, overeenkomstig zijn verzoek, naam en adres
opgegeven van iemand te Genua, die bereid werd gevonden prentbriefkaarten met
hem te wisselen.
Ook heb ik propaganda gemaakt onder de Nederlanders hier voor het afstaan
hunner gebruikte postzegels aan het A.N.V., ten bate van Groep België, en, in overleg
met den Secretaris dier Groep, den HoogWelGeb. heer Jhr. F.M. van Spengler, alhier,
overgehaald om als correspondent van de postzegelafdeeling op te treden te Genua.
Ik heb dien nieuwen correspondent de postzegels ter hand gesteld, die ik reeds voor
het A.N.V. middelerwijl had verzameld.
De sympathie voor het A.N.V. is hier in het algemeen sterk toegenomen, nadat ik
er in geslaagd was het Bestuur te bewegen de leestafel van het ‘Hôtel Continental’,
alhier, te verrijken met ‘Eigen Haard’, ‘Op de Hoogte’, ‘Boon's geïllustreerd
Magazijn’ en ‘De Prins’, waar deze tijdschriften steeds ter beschikking zijn van ieder
landgenoot, onverschillig of hij al of niet lid is van het A.N.V. of van de
‘Nederlandsche Vereeniging’, wier leden iederen Zaterdagavond in ‘Hôtel
Continental’ bijeen komen in een gezellig lokaaltje, dat dan voor onze club
beschikbaar is om er societeit te houden. De eigenaar van ‘Continental’ heeft in de
smaakvol ingerichte salons van zijn hôtel o.a. ook de ‘Nieuwe Rotterd. Courant’ en
‘Het Vaderland’ ter lezing gelegd, die eveneens te allen tijde ter beschikking staan
van alle Nederlanders, in Genua aanwezig.
Aan de Boeken-Commissie van het A.N.V. heeft de boekerij der ‘Nederlandsche
Vereeniging’ een flinke zending boeken te danken, waarvan een groot deel de
aandacht blijft trekken van eenige leesgierige leden der Vereeniging. Ook het
Zeemanshuis te Genua bleef gedurende het afgeloopen jaar zendingen boeken en
dagbladen ontvangen door tusschenkomst van genoemde Boeken-Commissie.
Den 31en Augustus werd de verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin feestelijk
herdacht ten huize van onzen alom-beminden Consul-Generaal Tiedeman, die Genua
sedert evenwel heeft verlaten, na in Oct. afscheid genomen te hebben van de
Nederlandsche kolonie, welke bij die gelegenheid den heer en mevr. Tiedeman een
huldeblijk aanbood, getuigende van waardeering en erkentelijkheid voor al hetgeen
zij gedaan hebben om gedurende een lange reeks van jaren den naam van ons dierbare
vaderland hoog te houden in den vreemde.
Het valt zeer te betreuren, dat er in een belangrijke handelsstad als Genua, met
een betrekkelijk flinke, Nederlandsche kolonie - waarvan alle leden tot den
handelsstand behooren - zoo weinig te bespeuren valt van wederzijdsche
bevoorrechting van allen, die behooren tot den Nederlandschen stam, boven den
vreemdeling. Daarom zij het mij vergund mijn eerste jaarverslag te eindigen met het
dringend verzoek aan onze Nederlandsche kooplieden, industriëelen en reederijen
om in het algemeen bij het aanknoopen van betrekkingen met het buitenland zich in
de eerste plaats te willen wenden tot de vele degelijke Nederlandsche agentuurzaken
en andere handelshuizen, die bijna overal in den vreemde gevestigd zijn, iets wat
o.a. ook weer ten goede zou komen - al is het dan ook slechts indirekt - aan tal van
de ondernemende, jonge Hollanders, die in het buitenland kantoorbediende zijn, of
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dit begeeren te worden, veelal in de hoop er zich mettertijd voor eigen rekening te
kunnen vestigen.
H.C.T. HENNIG,
Vertegenw. te Genua van het A.N.V.
G e n u a , Januari 1908.

Jaarverslag uit Caïro.
Het verslag over 1907 kan kort zijn, wat betreft het A.N.V. zelf
Het aantal leden is toe- noch afgenomen.
De voornaamste Nederlandsche gemeenschap is te vinden te Ismolieh, waar
ongeveer 70 Nederlanders in dienst zijn van de firma Volker & Bos, ter uitvoering
van een groot baggerwerk in het Suez-Kanaal. De daarvoor in gebruik zijnde
machineriën zijn van Hollandsch maaksel.
Van deze kolonie is weinig bijzonders te vermelden. De gezondheidstoestand is
bevredigend. In het afgeloopen jaar waren twee ongevallen te betreuren.
In het eene werd een werkman, die een groot gezin in 't vaderland achter liet,
beklemd tusschen de emmers, waardoor zijn hoofd ernstig verwond werd.
Het tweede ongeval was het verdrinken van een 17-jarig jongeling.
Voor de goede verzorging van den verwonden werkman werd al het mogelijke
gedaan. Onlangs was hij met den directeur der werken te Caïro, om de meest kundige
artsen te raadplegen.
Bij de ter aarde bestelling van den jongeling is opgetreden de zendelingleeraar
P.J. Pennings van Calioub, die af en toe ook te Ismolieh komt om eene
godsdienstoefening te leiden.
Behoefte aan een Hollandsche school voor de kinderen, bestaat vooralsnog niet,
doch kan misschien komen, daar het werk nog eenige jaren zal duren.
Ondergeteekende is in het vorig jaar eerst 26 Dec. te Caïro teruggekeerd, na in
Europa het noodige gedaan te hebben om te trachten de zaken hier en in de Soudan
uit te breiden.
Over de handelsbeweging van Egypte, is door mij een verslag gezonden aan de
Afdeeling Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, ingevolge
uw rondschrijven No. 9 van Nov. j.l.
De Vertegenwoordiger van het A.N.V.,
TH.F. VAN VLOTEN.

Uit Mexico.
De aandacht van belanghebbende Nederlandsche handelaren en fabrikanten wordt
erop gevestigd, dat het aanbeveling verdient voor hen, die in Mexico zaken doen,
om hunne handels- en fabrieksmerken in dat land te doen deponeeren, daar er gevallen
bekend zijn, waarin buitenlandsche fabrikanten en handelaren gestuit zijn in het
verkoopen hunner goederen onder hunne eigen merken en naam, daar deze reeds
door andere personen waren aangenomen en gedeponeerd.
Tot het deponeeren van handels- of fabrieksmerken is het voldoende, dat schriftelijk
volmacht wordt verleend aan een zaakgelastigde in de Mexicaansche Republiek
woonachtig. Zulk eene volmacht moet ten overstaan van eenen notaris worden
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opgemaakt en de handteekeningen worden gelegalizeerd door den Mexikaanschen
Consul in de plaats c.q. het land van afgifte.
De Vertegenwoordiger van het A.N.V.,
J. TEN NAPEL.

Holland op zijn malst.
- Opschrift op een suikerzakje: ‘Confiseurs, Patissiers, Maison V. ve Joh. Rups &
Fils, Nimèque’. Vooral die q is kostelijk.
- Uit de aankondiging eener Electrische drukkerij in Den Haag: ‘Goed drukwerk
c o m p r o m i t e e r t eene firma’.
Lees voor goed drukwerk: taalonkunde.
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Noord-Nederland.
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal plaats hebben te A m s t e r d a m o p Z a t e r d a g 28
M a a r t in het A m e r i c a n -H o t e l , L e i d s c h e P l e i n .
Punten van behandeling:
1. Opening der vergadering te e l f u u r door den Voorzitter.
2. Jaarverslag over 1907 door den Secretaris.
(Dit zal tijdig aan de Afdelingsbesturen worden rondgezonden, opdat de
afgevaardigden er voor de vergadering kennis van kunnen nemen).
3. Rekening en verantwoording over 1907 en begrooting voor 1908, door den
Penningmeester.
4. Verkiezing van 2 Vertegenwoordigers van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Mr. W. Dicke, Dordrecht (aftredend);
Dr. D. Bos, Winschoten.
2. Dr. H.F.R. Hubrecht, Amsterdam (aftredend);
D.W. Stork, Hengelo.
5. Verkiezing van 4 leden voor het Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Prof. dr. P.J. Blok, Leiden (aftredend);
Mr. S.R. Steinmetz, Leiden.
2. Marc. Emants, 's Gravenhage (aftredend);
Luit. E. Werner, Zutfen.
3. Th. Nolen, Rotterdam (aftredend);
Dr. J.W. Wicherink, Alkmaar.
4. Prof. dr. J. Woltjer, Amsterdam (aftredend);
Dr. N. Mansvelt, Amsterdam.
6. Voorstellen der Afdeelingen.
Afdeeling Haarlem en omstreken,
a. wenscht bespreking van de mogelijkheid van meer propaganda op
het platteland, de wijze waarop overlatende aan het Groepsbestuur;
b. geeft in overweging na te gaan of het wenschelijk en mogelijk is
van wege het Verbond aan alle leden ter bestrijding van het gebruik
van bastaardwoorden te verstrekken het boekje ‘De kleine zuiveraar’.

(Het Groepsbestuur stelt ten opzichte van b. voor: den uitslag der werkzaamheden
van de vreemde-woorden-commissie, in de vorige jaarvergadering benoemd, af te
wachten).
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Afdeeling Alkmaar en omstreken.
De Groepsvergadering, overwegende het groote belang van een betere
kennismaking en een daarop volgend beter begrijpen van en hooger waardeeren der
drie groote deelen van den Nederlandschen Stam onderling (het Noordnederlandsche,
het Zuidnederlandsche en het Zuidafrikaansche deel), de hoofdvoorwaarde voor een
vertrouwens en hoopvolle samenwerking;
overwegende, dat de toekomst van den Nederlandschen Stam berust in handen
van Jong Nederland, in Noord en Zuid en in Afrika;
spreekt de wenschelijkheid uit van een streven naar meer toenadering tusschen de
Noordnederlandsche, Belgische en Zuidafrikaansche jeugd.
De Groepsvergadering meent, dat deze toenadering practisch het best kan worden
tot stand gebracht, allereerst door het in de hand werken eener briefwisseling tusschen
jonge Noordnederlanders, Vlamingen en Afrikaners, later door het inrichten van
wederkeerige bezoeken. De verschillende Afdeelingen van het A.N.V., welke zich
bereid verklaren in deze richting te werken, zullen met betrekking tot een en ander
(voorbereiding, leiding, toezicht) onderling regelingen moeten treffen.
De Groepsvergadering draagt het Bestuur van Groep Nederland op, het
bovenstaande ter kennis te brengen van het Hoofdbestuur, met verzoek zorg te dragen,
dat het ter kennis komt van het Bestuur der Groep België en der Belgische Afdeelingen
en van de Besturen der Zelfstandige Afdeelingen in Zuid-Afrika.
7. Een of meer voordrachten over bijzondere Nederlandsche belangen. Onderwerpen
en sprekers zullen in het Maart-nummer worden bekend gemaakt.
Het Bestuur spreekt den wensch uit, dat alle Afdeelingen afgevaardigden zullen
zenden en vele leden van het A.N.V. de vergadering als belangstellenden zullen
bijwonen.
Voor den 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 , waaraan allen dringend
worden uitgenoodigd deel te nemen, kan men zich u i t e r l i j k 25 M a a r t doen
inschrijven bij den heer S. v a n L i e r Ez., S e c r e t a r i s der ontvangende Afdeeling,
N a s s a u k a d e 358, A m s t e r d a m .
Prijs f2.50, zonder wijn.
Indien afgevaardigden of leden in het American-Hotel willen overnachten is het
gewenscht daarvan vooraf kennis te geven eveneens aan den heer S. van Lier, die
bereid is kamers te bespreken.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.

De Friezen, met hun eigen taal, als echte Nederlanders, in het Alg.
Ned. Verbond.
Het September-nummer van Neerlandia bevatte een opgave van het aantal
Nederlanders in Pruisen en daaruit zou moeten blijken, dat 1 Dec. 1890 40.000
personen in Pruisen het Nederlandsch en 45.000 het Friesch als hunne moedertaal
beschouwden, terwijl die cijfers 1 Dec. 1905 zouden zijn geworden resp. 85.000 en
20.000. Ik veronderstel, dat hiermee bedoeld worden ‘in Pruisen wonende onderdanen
van H.M. Wilhelmina’, want door millioenen in Pruisen wordt het Nederduitsch in
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zijne verschillende dialecten als moedertaal beschouwd en de met verschillenden
tongval nog Friesch sprekende onderdanen van Z.M. Wilhelm (oerinwoners van
Oost- en Noord-Friesland) maken een veel grooter aantal uit dan het door Neerlandia
genoemde. Dit is echter bijzaak. Voor de Nederlanders, die Friesch hun moedertaal
noemen en in deze klanken en taalvormen en zinswendingen hun innigste gedachten
uiten, die dus Friesch denken, is dit korte berichtje in Neerlandia, het orgaan van het
A l g e m e e n Nederl. Verbond, aanleiding tot een vraag. Een vrijmoedige vraag aan
allen, die zich Nederlander durven noemen! Zou het eene aanwinste zijn voor het
A l g e m e e n Nederl. Verbond indien werkelik het aantal van hen, wier gedachtentaal
het Friesch is, verminderde? Ik geloof het niet en het zij mij vergund dit aan te toonen.
Vooreerst zij opgemerkt, dat het Friesch n i e t achteruitgaat. Dat te bewijzen zou
hier te veel plaats vragen; hetzij voldoende te wijzen op het toenemend getal
taalgezelschappen in en buiten Nederland, het streven om beter onderwijs te geven
in het Friesch en het toenemend schrijven in de moedertaal.

Neerlandia. Jaargang 12

27
Wilt ge weten hoe nauw het k a r a k t e r der Friezen verbonden is aan hun taal, de
erfenis hunner voorouders uit lang vervlogen eeuwen, bijna ongeschonden bewaard,
- leert dan kennen dat karakter uit de geschiedenis van Nederland en bestudeert tevens
hun taal. Mèt hun taal zou hun edel enkrachtig karakter verloren kunnen gaan! En
wèlk een kracht Friesland gaf aan den geheelen Nederl. Stam, dat wensch ik
voorloopig slechts met eenige historische feiten aan te toonen, terwijl voor den
hedendaagschen rustigen tijd slechts gewezen behoeft te worden op het percentage
ontwikkelden (intellectueelen) dat mannen van Frieschen stam, met Frieschen tongval,
leveren in schier alle ambten, bedieningen en waardigheden.
Er moet echter gestreden worden voor het goede recht van de oudste nog zuiver
gesproken Germaansche taal en dat nog wel met hen, wier voorouders zèker een taal
spraken, die met ons Friesch niet veel verschilde, terwijl hun tegenwoordige
beschaafde spreektaal is opgebouwd uit d a t nog levende Friesch en oud-Saksisch.
Eeuwenlang heeft het geduurd vóór de West-Friezen in Noord-Holland hun kenmerk
als Friezen verloren en nog kan men van Jutland tot Duinkerken Friesche
taaleigenaardigheden en levensgewoonten opmerken; maar tusschen Flie en Lauwers
wonen duizenden Nederlanders, die zich Friezen noemen en Friezen willen blijven.
En het streven der Friezen tot behoud hunner ‘urâlde, ljeave sprake’ is juist
tegenwoordig geweldig! Zonder Friesch geen Friezen meer.
Het verhaal van het leven en de daden onzer voorouders is machtig mooi, maar
bij welk feit van beteekenis waren niet de Friezen sterk vertegenwoordigd? Bij de
belegeringen van Coevorden, Grol, Bon, Rijssel enz. enz. waren de Friesche vendels
steeds het grootst in aantal en die mannen, voor het gemeenebest der vereenigde
Nederlanden hun leven feil hebbende, zullen zeer zeker Friesch gesproken en gedacht
hebben!
Toen in 1572 Mechelen, Zutphen en Naarden door de Spanjaarden waren
uitgemoord, maakte Don Frederik zich te Amsterdam gereed om Haarlem
gewapenderhand te nemen. Het bestuur der stad was twijfelmoedig en leende reeds
het oor aan de stedelijke regeering van Amsterdam, welke hare diensten aanbood
om te onderhandelen. Toen verzamelde Wybe Ripperda zijne mannen en sprak ‘m e t
F r i e s c h e n t o n g v a l ’ ongeveer aldus: ‘Uw magistraat had gezworen in geen
onderhandeling te treden met den Spanjaard en nu heeft ze heimelik menschen
afgezonden om hem genade af te smeken. Bedenkt door welken eed we aan den Prins
zijn gebonden en ik twijfel niet of ge zult, gelijk ik, dien eed gestand doen en uwe
eer betrachten, want ik ben besloten mijn laatsten droppel bloed voor de eer en de
vrijheid te wagen. Ziethier het opzet van een F r i e s , maar Holland placht ook
wakkere borsten te kweeken en ik verlang te hooren wat er de mannen van Haarlem
van zeggen’. Een donderend geroep van instemming volgde en 7 maanden lang moest
de Spanjaard worstelen om het bezit van den sleutel tusschen Noord- en Zuid-Holland,
waardoor het Spaansche leger werd gezwakt en vastgehouden, waardoor Noord en
Zuid van Haarlem de toerustingen konden voortgang vinden en waardoor geheel
Nederland gered is van den ondergang reeds in het begin van den 80-jarigen strijd.
Bij verdrag werd de plundering afgekocht, maar ruim 1700 menschen werden er toch
nog onthalsd, verdronken of gehangen en de brave, edele Ripperda werd 16 Aug.
1573 onthoofd, terwijl zijn vaandel uit woede openlik ‘met den Swaerde’ werd
‘geexecuteerd!’
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Het beleg van Oostende heeft geduurd van 5 Juli 1601 tot 20 Sept. 1604 en de
overgave van de tot een molshoop vervormde stad had niet plaats dan nadat Maurits
door andere veroveringen het bezit van Oostende tot onnut had gemaakt. De
voornaamste dier veroveringen was de inname van Sluis en we lezen dat naast het
beleid van Maurits het aan de dapperheid en de opofferingen der Friezen was te
danken dat Nederland aldus vasten voet op den linker Scheldeoever hield, terwijl de
Spanjaarden alles er op zetten om het belegerde Sluis te ontzetten. Velen weten dit
niet en kennen dus den naam van Eysinga, den geduchten tegenstander van Spinola,
ook niet.
7 April 1672 verklaarde Lodewijk XIV, Koning van Frankrijk, tegelijk met den
Koning van Engeland, onder nietige voorwendsels, den oorlog aan onze kleine
Republiek en een door tijdgenooten prachtig en ontzagwekkend genoemd leger van
150 duizend man, dat bij Charleroi verzamelde, trok onder bevel van den Koning
zelf, Turenne en Condé naar het Noorden - 11000 onzer beste troepen werden in
Maastricht vastgehouden en het hoofdleger der Franschen trok naar het land van
Kleef en Wezel. Met een legertje van 20 duizend man wilde de Prins onze Geldersche
IJssel verdedigen tgen de aanrukkende Franschen, Munsterschen en Keulschen en
hij vestigde zijn hoofdkwartier in den Fraterweerd bij Doesburg, maar de zaak verliep
anders dan men verwachtte.
12 Juni 1672 trokken de Franschen, door het verraad van een boer, d o o r den Rijn
bij het oude ‘Tolhuys’ van Lobith, - een vermaard wapenfeit, maar waarop te veel
is gebluft. De Prins had daar ter plaatse een cavalerie-observatiepost geplaatst onder
Montbas; deze, Franschman van afkomst, verliet zijn post schandelik, maar de
Franschen, die den avond te voren dus geen vijand in de Betuwe zagen (van af
Zevenaar's toren), ontwaarden den volgenden morgen staatsche infanterie, bezig zich
te verschansen in het ‘Tolhuys’, een oude Burgt. Dat waren de Friezen van Van
Aylva. Toen de Franschen met overmacht d o o r de rivier kwamen legde onze kleine
afdeeling de wapens neder, koelbloedig afwachtende wat er gebeuren zou. Duizenden
Franschen, waaronder de Garde, stonden toen tegenover eenige honderden Friezen.
En wat gebeurde er! De Hertog de Longueville riep, tegen het bevel van Condé in:
‘tue, tue, point de quartier pour cette canaille’ en schoot een Frieschen Hopman neer.
Op dat oogenblik toonden de Friezen hun karakter, door als één man hun wapens
weer te grijpen en groot waren de gevolgen van het moorddadig tooneel, dat nu
volgde! Van die Friezen zijn er maar zeer enkelen overgebleven, maar dit ‘canaille’
redde het heele vaderland, want op de groote lijst van gevallen Fransche Prinsen,
Hertogen, Graven, Markiezen en groote heeren komt ook voor de aanvoerder Condé
en aangezien Condé ter verpleging naar Emmerik werd gevoerd, kwam er niets van
zijn schoon plan om met 20.000 achter ruiters gezeten schutters naar Amsterdam
door te rennen (Turenne durfde dit vermetelde plan niet aan). Daardoor kon de Prins
op Utrecht en de Hollandsche Waterlinie terugtrekken. Met recht kan hier getuigd
worden van de redding des vaderlands door het karakter toonen van een hoopje z e e r
z e k e r F r i e s c h s p r e k e n d e Nederlanders.
Ten slotte een feit van jongeren datum.
Den 7 Aug. 1831 voldeed Daine aan het bevel van Leopold I om van Hasselt
westwaarts te trekken in de hoop zich te kunnen vereenigen met het oostwaarts gaande
Scheldeleger der Belgen. Onze verkennende voorposten, slechts bestaande uit één
bataillon onzer 13e afdeeling en eenige huzaren, hadden hier het geheele corps van
Daine tegen zich en werden uit Curingen en Kermpt teruggedrongen. Tegen den
avond kwam de gevraagde versterking en die bestond uit één bataillon Friesche
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schutters (1 stedelike + 5 plattelandscompagniën) onder majoor Kirchner. Deze
mannen hadden den geheelen dag bij heet weer in mulle zandwegen geloopen, doch
er was geen sprake van schieten en langzaam wijken. Met een donderend ‘Oranje
boven’ ging het er op in en de dappere ‘tirailleurs de la meuse’ van Charlier en andere,
meest Waalsche corpsen maakten hier kennis, niet met het geweer, maar met de
tabaksdoozen en boeremes-
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sen hunner onverstaanbare noorderbroeders, die ze voor Pruisen hielden door hun
uiterlik en vooral door hun s p r a a k ! En nòg willen sommigen beweren, dat deze
echte Nederlanders, waarvan er 800 ongeveer 15000 vijanden van Oranje en
Nederland tot staan brachten, Duitsche huurlingen zouden zijn geweest. Het gevolg
was, dat 's nachts nog Daine in wanorde terugtrok en dat den volgenden dag onze
toen voorwaartsch rukkende divisies den weg op Hasselt en Tongeren nagenoeg vrij
vonden. De zoogenaamde slag bij Hasselt werd den vorigen avond bij Kermpt door
eenige Friezen beslist!
Gustav Frenssen teekent zoo juist in zijn werk ‘Jörn Uhl’, dat in Noord-Friesland
(Holstein) speelt, de ‘uhlen’ en ‘kreyen’ onder de Friezen. Welnu! Onder de Friezen,
die zich met fierheid Nederlander (Leechlâner) noemen, zijn nog duizenden ‘uhlen’
en zoolang die mannen hun taal behouden, zullen ze hun

Frysk Selskip te Brighton.

karakter niet inboeten, en zoolang onze Friezen hun karakter behouden, zal Nederland
nog Nederland blijven. Dat staat vast! Van afscheiding is geen sprake; wij zijn één
door afkomst, geschiedenis en gemeenschappelike belangen - ook één door Oranje!
Maar... us tael ropt om bihâld!!
U t r e c h t , Nov. 1907.
VAN ZADELHOFF.

Frysk Selskip te Brighton.
Bijgaand kiekje is genomen uit het Friese weekblad ‘Sljucht en Rjucht’ en stelt voor
‘it Frysk Selskip “Nij Fryslân” to Brighton N.Y. Noard Amerika’. Wat moet deze
vereniging in Neerlandia doen, zal men vragen.
Als men het verslag dat er bij geschreven was van de ‘twade Lândei’ in het huis
en op het erf van de heer Warringa gelezen en doorproefd had, zou men dat niet
vragen.
Per wagen, te voet of op de fiets kwamen ze daar van alle kanten uren ver bijeen,
zich verheugende op het genot van deze dag. De bossen en heuvels van Warringa
waren tot hun beschikking, maar verder zorgde elk voor eigen kost.
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De Amerikaanse en de Nederlandse vlag waaiden de komenden tegemoet en de
voorzitter sprak van de oude Friese landdagen waar geofferd werd en ook hij spoorde
aan tot een offer aan onze Friese volksaard, aan gezond genoegen, gezonde pret. Het
Friese volkslied beantwoordde zijn oproep en daarmee was dan de feestdag begonnen.
Wat ze daar deden? Een heerlike dag buiten hebben, onder landgenoten, met wie
men over thuis kon spreken, door wie men met een half woord verstaan werd; dat
land aan de overkant, waar zij allen om de ene of andere reden van gescheiden waren,
bleef hun bij in hun gesprekken, in hun pretjes: koekhappen en knikkeren of
schijfsmijten (ik begrijp niet precies wat spel ze deden: ik ken het niet), in hun hele
doen en laten.
Natuurlik, zij daar hebben niet de illuzie een afzonderlik volk, volkje of volksdeel
te zullen vormen: zij gaan in de massa op, maar hebben af en toe de behoefte aan
nieuwe kracht, die niet beter bevredigd kan worden dan door de aanraking met iets
van het moederland, iets van het thuis van vroeger, met het innigste van thuis: de
taal die moeder bij hun wieg zong, waarin zij speelden als kinderen. D e
o v e r t r e f f e n d e t r a p van dit genot zou zijn het terug komen in hun geboortedorp,
thuis; zij moeten zich tevreden stellen met d e v e r g r o t e n d e t r a p , de ontmoeting
van mensen uit dat landje, waarin hun jeugd lag; maar voelen zich dan ook inniger
weer Nederlanders, dan wanneer zij het hadden moeten doen met d e s t e l l e n d e
t r a p , het spreken van het hun minder gemeenzame Nederlands. Zo genomen zijn
alle Friese verenigingen buiten Friesland, maar vooral die buiten Nederland van het
grootste belang voor de eigen aard van ons Nederlandse volk. Voor Friezen zijn zij
de meest intense afdelingen van het Algemeen Nederlands Verbond, die men zich
denken kan. Het is voor ons Verbond te hopen dat zij allen tot dat inzicht komen en
zich bij ons aansluiten. Het zou goed zijn hun daar ginds, d e s g e w e n s t , door de
Boeken-Kommissie ook Friese lektuur te verschaffen in een of ander middelpunt.
Misschien zou het ‘Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse’ er wat voor over
hebben, als
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het op die manier de Friezen in het Buitenland bereiken kon. Immers, wij hebben in
onze Boeken-Kommissie een prachtige organisatie daarvoor, die genoemd ‘Selskip’
uit den aard der zaak mist. En evengoed als men Vlaamse, Gelderse, Limburgse,
Groningse werken verzendt, ja met meer recht, naarmate er meer gevoel voor het
eigene en aaneensluiting onder de Friezen is, moeten ook Friese werken verzonden
worden, b.v. naar de Rijnprovinsie, waar zovelen werk en brood vinden, naar Amerika
enz.
Ziedaar de gevolgtrekkingen te maken uit deze tweede landdag van de Friezen te
Brighton (N.Y.) Noord-Amerika.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Afdeelingsnieuws.
Leidsche Studentenafdeeling.
Op waardige wijze vierde deze Studenten-Afdeeling van het Algem. Nederl. Verbond
Dinsdag 11 Febr. haar vijf-jarig bestaan. Voor een zeer gevulde zaal werd een
muziekuitvoering gegeven, waarop uitsluitend werken van Noord- en
Zuid-Nederlandsche componisten ten gehoore zijn gebracht, en waartoe de
medewerking was verkregen van mevr. Paardekooper-Perk van Lith (sopr.), mej. W.
Horst (alt), den heer P.C. Brederode (bas) en den heer S. van Groningen (piano),
terwijl de begeleiding in handen was van mej. J. Boekwijt.
Het publiek toonde zeer veel belangstelling in het ten gehoor gebrachte; den heer
Van Groningen werd na de uitvoering eener eigen compositie een krans aangeboden,
terwijl ook de dames met bloemen bedacht werden.
De feestrede werd gehouden door den heer Mr. A.B. Cohen Stuart, oprichter der
Afdeeling, thans lid van het Groepsbestuur. Na hem spraken nog Prof. Blok namens
het Groepsbestuur, Prof. Verdam namens den Senaat der Hoogeschool en tevens
namens de Burgerafdeeling van het A.N.V., Prof. Heeres namens de commissie voor
het XXXe Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres. Alle sprekers herdachten
den buitengewonen ijver, dien de jonge vereeniging aan den dag gelegd heeft en
waarvan de fesultaten overal op het gebied van de waardeering onzer oude
Nederlandsche liederen, en ook op het gebied der tegenwoordige betrekkingen
tusschen de Zuiden Noord-Nederlandsche Hoogeschool-wereld alleszins geroemd
verdienen te worden.
Na afloop der uitvoering vereenigden bestuursleden, oud-bestuursleden en vele
gasten en leden zich aan eenen feestdisch, waar de oud-Hollandsche gezelligheid
vlijtig beoefend werd.
(N.R. Ct.)

Afd. Haarlem.
Den 6en Febr. trad voor de leden dezer Afdeeling op het bekende Zuid-Afrikaansch
kwartet.
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De avond slaagde uitmuntend.

Afd. Zaandam.
Einde December trad voor deze Afdeeling op Dr. H. van Capelle met een voordracht
over zijn ontdekkingsreis naar Suriname, afgewisseld door lichtbeelden.
11 Febr. deed het Zuid-Afrikaansch kwartet, ditmaal tot trio verminderd, er zich
hooren.

Oprichting der Afd. Enkhuizen.
Na een inleidingswoord van den heer Jac. Post en een rede over het streven van het
A.N.V. door Dr. J.B. Schepers is 21 Jan. te Enkhuizen een Afdeeling gesticht met
40 leden.
Het Bestuur bestaat uit de heeren P. Hoytema van Konijnenburg, burgemeester;
Dr. C.W. Corts, arts; N. Groot Szn.; P.C. de Jong en Ds. L. Kuiper.

Aan de leden te Gouda.
Pogingen worden aangewend om in uw stad een Afdeeling van het A.N.V. op te
richten. Weldra zult u een uitnoodiging ontvangen tot bijwoning eener lezing door
Dr. J.B. Schepers van Haarlem.
Laten allen tot het slagen van den stichtingsavond meewerken door kennissen tot
bezoek en toetreding te bewegen.

Afd. Alkmaar.
In de plaats van den heer Dr. Blokhuis is als Secretaris dezer Afdeeling opgetreden
de heer J.A. Vor der Hake, Kennemerpark 24.

Afd. 's-Gravenhage,
Als s e c r e t a r i s -p e n n i n g m e e s t e r dezer Afdeeling is opgetreden de heer W.F.
Gerdes Oosterbeek, Nicolaïstraat 50, Den Haag.

Afd. Dordrecht.
Mej. Cath. van Rennes gaf voor de leden dezer Afdeeling en hun kinderen op 14
Febr. een muziekavond voor kinderen en kindervrienden.
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Jong Nederland.
Afd. Amsterdam.
Een lezing over Suriname.
Maandagavond 27 Jan. 1908 hielden de leden van de Amsterdamsche
Jongelieden-Afdeeling van het Nederlandsch Verbond hunne eerste bijeenkomst,
waarbij ook vele genoodigden waren opgekomen om de voordracht van Ds. Zaalberg
over ‘Suriname’ te hooren. Was de kennisgeving ‘met lichtbeelden’ het tooverwoord
geweest, dat zoovelen hunne schreden derwaarts had doen richten, of was het
wezenlijk eene ontluikende belangstelling voor onze minst bekende kolonie? Wie
zal het zeggen? Nadat de oprichter en voorzitter van de Afdeeling, de heer J.W. te
Winkel de vergadering geopend had en met eenige welgekozen woorden een welkom
had toegeroepen aan de besturen der zusterafdeelingen en der schoolvereenigingen,
en de wenschelijkheid had uitgesproken, dat ook aangaande onze West-Indische
koloniën meer bekendheid onder de Nederlanders verbreid werd, gaf hij het woord
aan Ds. Zaalberg, die door een langdurig verblijf in Suriname in staat gesteld was
tal van wetenswaardige bijzonderheden over onze kolonie aan zijne toehoorders
mede te deelen. Ds. Zaalberg begon met de aankomst te Paramaribo te vertellen, die
wel geschikt is om een onuitwischbaren indruk op Nederlanders te maken. Na een
lange zeereis die schijnt voor te bereiden op de vreemde indrukken die men in het
afgelegen land zou verwachten, is de Nederlander prettig verrast als allerlei toestanden
daar hem aan het vaderland herinneren. De kust van Suriname ziet hij het eerst als
laag land waarin een breede rivier in zee uitmondt. Dan in Paramaribo zelf waar alle
huizen een onmiskenbaar Hollandsch karakter vertoonen, dragen de straten de namen
van ons bekende straten, zooals Heerenstraat, Gravenstraat, enz. Zijn taal wordt er
verstaan en er wordt Nederlandsch gesproken; maar het is niet het Nederlandsch
zooals hij het thuis gewend is, want allerlei invloeden hebben bewerkt, dat in Suriname
het Nederlandsch vermengd is geworden, met neger-Engelsch niet alleen, maar ook
met bastaardwoorden uit Fransch
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Guyana en met verouderde woorden, die voor ons eene andere beteekenis gekregen
hebben. Dit alles werd met aardige voorbeelden toegelicht, ook hoe de uitspraak van
sommige medeklinkers in Suriname veranderd was en hoe de klemtoon dikwijls
verkeerd gelegd werd en tot welke vermakelijke misverstanden dit aanleiding kon
geven. Helaas wordt men er sterk doordrongen van het besef, dat er nog veel te doen
valt om de kolonie Suriname te maken wat zij voor Nederland kon zijn. In vele
opzichten is zij nog als de kostbare landbouw-machine, die ongebruikt op het land
ligt te verroesten wanneer er geen menschen zijn, die er meê om kunnen gaan, maar
die een bron van welvaart wordt als men haar goed hanteert. De Nederlander, die er
heen gaat, moet niet vragen: wat zal ik er vinden? maar liever: wat kan ik er brengen?
Na de pauze gaven de lichtbeelden Ds. Zaalberg aanleiding de toeschouwers nog
op allerlei punten opmerkzaam te maken. Men zag het paleis van den Gouverneur,
dat zijne gastvrije zalen opent voor elk die er zich heeft laten voorstellen, al behoort
hij ook niet tot de deftige kringen die men zich daar gewoonlijk denkt; de prachtige
lanen van mahonyboomen, die onder hun dicht lommer, gedurende de ochtenduren
ten minste een frissche temperatuur bewaren; een laan van palmboomen, die in
tropische landen meestal niet geheel beantwoorden aan de poëtische voorstelling die
de bewoner van het Noorden er zich van maakt. Men zag de Suriname rivier, door
schepen van vaderlandsch model, verlevendigd; de winkelhuizen aan haren oever;
de marktplaats met zijn levendig verkeer, de Hernhutterskerk met een bruidstoet en
allerlei typen van de gemengde bevolking: negers, Engelsch-Indische koelie's en
Surinamers; ook een groepje van kinderen van eene bewaarschool, waar de blanke
en donkere gezichtjes door elkaar stonden. Maar het aardigste waren de verschillende
typen der bevolking te zien op het feestterrein, dat bij het paleis van den Gouverneur
ter eere van den verjaardag onzer Koningin was ingericht, want hoe verschillend ook
in uiterlijk, toch zijn in één opzicht alle bewoners van Suriname gelijk, dat is in liefde
voor ons Koningshuis, en als men daar te midden van die vriendelijk zachtzinnige
bevolking onze driekleur ziet wapperen, dan wordt het den Nederlander warm om
net hart en voelt hij zich gesterkt om naar zijne krachten mede te werken aan den
bloei van dit schoone deel van Nederland.
Dit is geen geregeld verslag van, doch het zijn maar eenige grepen uit de belangrijke
voordracht van Ds. Zaalberg, welke door luide bijvalsbetuigingen van zijne
toehoorders gevolgd werd. Daarna betrad de voorzitter nogmaals het podium, om
zijn dank uit te spreken, uit naam der vergadering, aan Ds. Zaalberg voor zijne
schoone en leerrijke voordracht; en aan allen die meegewerkt hadden om deze eerste
bijeenkomst naar wensch te doen slagen.

Bladvulling.
Gij, U, Je.
Ik min dat ouderwetsche ‘Gij’,
Als erfdeel uit der vaadren taal;
Dat dege woord, massief als zij,
Vol kracht en klank als deugdzaam staal.
Doch ‘Gij’, schoon eenmaal tuige en tolk
Van wil en durf in woord en daad,
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Vervoosde ook in de weifelkolk
Waarin de naneef waadt en - baadt.
En 't mannend ‘Gij’, het week, onttroond
Voor 't knechtend ‘U’ in hoofschen gloor,
Of ging, verworden en onttoond
In 't klank- en krachtloos ‘Je’ te loor.

('t O n d e r w i j s ).
Mr. S. COLA.

Zuid-Nederland.
Jaarlijksche Alg. Vergadering van Groep België,
op Zondag 15 Maart 1908 te Antwerpen, in de Trouwzaal van het
Stadhuis, te 10 uur 's morgens.
Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Jaarverslag van den secretaris-penningmeester.
Verslag van de commissie tot nazicht der rekeningen.
Benoeming van deze commissie voor het volgende jaar.
Begrooting.
Aanstelling van leden in het Groepsbestuur.
Verslag van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
Wijziging van Art. 5 van de Grondslagen.
Te lezen: ‘De Belgische Groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft:
a. Eereleden, die het Verbond door schenkingen steunen en mits het
betalen van een belangrijk bedrag, vrij blijven van het storten van
een jaarlijksche bijdrage;
b. Begunstigers,... (blijft);
c. Beschermende leden,... (blijft);
d. Gewone leden, die een minimum-bijdrage van fr. 3 betalen. (De
gewone bijdrage is: fr. 5);.
Het overige blijft.
Stichting van een Alg. Studentenverbond (Tak Antwerpen).
Spoorwegverkeer Antwerpen - Gent (Tak Gent).
Reisverkeer tusschen België en Holland (Dagel. Bestuur).
Verzoek - steunende op de Gelijkheidswet, aan de verschillende Ministers, dat
ze last zullen geven het officieel papier van hun Departement tweetalig te
drukken (Tak Brussel).
Verzoek aan den heer Minister van Spoorwegen enz., dat hij de ‘Note pour
l'Autorité supérieure’ bekend uit den S t a n d a a r d , zou doen intrekken, enz.
Toepassing van de wet van 1883 op het Middelbaar Onderwijs door de
verschillende Takken.
Miskenning van de Gelijkheidswet bij verzendingen naar het Buitenland.
Maatregelen.
Vraag: Bestaat er in België een officieele bestuurstaal (inwendig Bestuur wordt
bedoeld)? Is die het Fransch? (Tak Gent).
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Kan de dagorde in de morgenvergadering niet afgehandeld worden, dan zal deze te
1 uur gesloten en te 3 uur een namiddagvergadering gehouden worden.

Uit onze Takken.
A a l s t . Op 28 December 1907 werden de werkzaamheden van de Letterkundige
Afdeeling voor 1907 tot 1908 ingeleid door een voordracht van den heer Dr. M.
Rudelsheim van Antwerpen, over ‘Het Hollandsch-Belgisch Verbond’. Met de
bevoegdheid die hem in deze zaak algemeen wordt toegekend, schetste spreker de
geschiedenis van de beweging, die tot doel had een toenadering op economisch en
militair gebied tusschen beide landen te bewerken en zette het tot stand komen van
de thans gevormde commissie
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uiteen. Ten slotte deed hij uitkomen, dat zoo men het nog niet eens is over de
noodzakelijkheid van een economisch en militair verbond, het intellectueel verbond
met Nederland des te meer gewenscht is en dat alle Vlamingen aan de verwezenlijking
er van moeten meewerken.
Op 11 Januari hield de heer Valery D'Hondt een goed gedokumenteerde voordracht
over ‘De Kindsheid van het Nederlandsch Tooneel’ en deed daarin de opkomst van
het tooneel hier te lande kennen.
Op 12 Januari gaf de Tak een goedgeslaagde René De Clercq-Avond, waarop de
heer Johan Lefèvre, letterkundige te Gent, een mooie voordracht hield en aan het
zeer talrijk opgekomen publiek de werken van onzen Vlaamschen volksdichter deed
kennen. De voordrachthouder werd flink terzijde gestaan door mej. Marie Billiet,
kunstzangeres, die met haar mooie stem eenige der op muziek gezette juweeltjes ten
gehoore bracht, en door mej. M. Van Ruymbeke, die met veel gevoel verschillende
van de prachtigste gedichten voordroeg. Den bijval, dien zij hier behaalden, zou het
wenschelijk maken, dat zij ook in andere Takken konden optreden.
A n t w e r p e n . Op 24 Januari had de jaarlijksche algemeene vergadering plaats,
waarop lezing gegeven werd van de verslagen der verschillende afdeelingen, zooals
van de afdeeling der ‘Liederenavonden voor het volk’, de Leestafel, de
Studentenafdeeling, de Soldatenafdeeling en de afdeeling ‘Geen twee de taal in het
lager onderwijs’.
Al deze verslagen, zoowel als het lijvig relaas van de werkzaamheden van den
Tak, door den ijverigen secretaris, den heer August Bossaerts, opgesteld, getuigen
dat het afgeloopen jaar er een van groote bedrijvigheid geweest is. Die bedrijvigheid
heeft zich in de laatste maanden weer op een andere wijze geuit, doordien, dank zij
het initiatief van den onvermoeibaren penningmeester, den heer Frans van Laar, een
bussendienst werd ingericht. Gezien de talrijke werkzaamheden van den Tak en de
beperkte geldmiddelen waarover hij beschikt, werd gedacht, dat het plaatsen van
bussen in verschillende koffiehuizen van de stad bij machte zou zijn om die
geldmiddelen eenigszins te vermeerderen. De opbrengst zou aangewend worden om
een ‘hooger onderwijs voor het volk’ in te richten en zou ook ten goede komen aan
de liederenavonden. Met den a.s. Vastenavond zullen de leden van de
Studentenafdeeling inzameling houden op straat.
Bij de gedeeltelijke verkiezing van het bestuur werden herkozen de heeren
Bossaerts, Cox, De Bock, Gunzburg, Kamerling, Rudelsheim, Schiltz, Van der
Cruyssen en als nieuwe leden gekozen mej. Verhulst, de heeren Wattez en Albrecht
van Laar.
Op Maandag 13 Januari werd ook een begin gemaakt met de liederenavonden voor
soldaten in de kazerne van de Krijgsbouwkunde, waarvan de inrichting in het vorig
nummer van Neerlandia was aangekondigd. Ieder, die weet hoe het met den volkszang
in het algemeen en met den zang in het leger gesteld is, zal beseffen van hoeveel
belang die nieuwe werkzaamheid is. En een woord van hartelijke waardeering past
hier wel voor de hoogere krijgsoverheid, die dit zoo uitstekend wist te beseffen en
door haar medewerking het hare wil bijdragen om den muzikalen smaak van de
soldaten te helpen louteren.
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C h a r l e r o i . In de eerste maanden van 1907 werd door mevr. Guianotte en de heeren
G. Vermeersch en R. Schmidt de ‘Letterkundige Afdeeling’ van Tak Charleroi
gesticht. Met groote moeilijkheden had men in het begin te kampen. 't Ledental
groeide bijna niet aan, ondanks de herhaalde pogingen van de heeren Vermeersch
en Schmidt, die er niet voor terugschrikten tientallen lieden, die hun geheel onbekend
waren, persoonlijk in hun huis te gaan opzoeken, met het natuurlijk gevolg, dat men
nogal eens dikwijls een blauwtje liep en heel zonderlinge avonturen beleefde. In de
zomermaanden (men was toen toch al een tiental) werden drie uitstapjes in de
omstreken van Charleroi ingericht die - mislukten. Zoo sukkelde men voort tot in
November, hier en daar een nieuw lid aanklampend, zoodat men het nu tot een...
vijftiental gebracht heeft. Met den moed, dien de wanhoop geeft, besloot men dan
een lokaal te huren en voordrachthouders te laten komen. De heer Kesler van St.
Gillis, de heer Basse van Gent, de heer Van de Weghe van Oostende, allen leeraars
aan de Athenaea dier steden, traden beurtelings met puike voordrachten, de heer L.
Baekelmans, de welbekende Antwerpsche letterkundige, met een alleraangenaamste
lezing op. De voorzitter, G. Vermeesch, zou 't jaar met een lezing sluiten en de heer
Rombout van Chatelêt zou 1908 met een voordracht openen, maar beiden werden
verplaatst vóór dat ze hun voordracht konden houden. Zoo vingen de werkzaamheden
in Januari eerst op den 19en aan. Dan trad de heer Schmidt, leeraar aan het Atheneum
te Charleroi op, met een eerste voordracht over den Noorschen tooneelschrijver
Henrik Ibsen. De kring, die nu 22 leden telt en door het samenwerken van al zijn
leden langzaam maar zeker vooruitgaat, richt voor dezen winter nog verscheidene
voordrachten- en muziekavonden in.
G e n t . De ijver der leden verzwakte niet tijdens de maand Januari, we kregen nog
meer toehoorders. Prof. O. Van Hauwaert opende ditmaal de reeks voordrachten met
een degelijke bespreking van het jongste werk van Dina Demers ‘Eenig dochtertje’
en C. Van Buggenhout ‘Uit het Wonderland’. M. Van Hecke besprak in een latere
vergadering Aug. Vermeylen's ‘De wandelende Jood’. Een afzonderlijke en
welgeslaagde vergadering werd gewijd aan den laatsten bundel van den dichter R.
De Clercq. In een mooie taal deed de heer J. Lefèvre al de schoonheid, jeugd en
frischheid van dezen bundel uitschijnen. De keurige voordracht van mej. Van
Ruymbeke en de prachtige stem van mej. Billiet bewezen ons ten andere, dat René
De Clercq's gedichten zoowel tot voordragen als tot zingen uiterst goed geschikt zijn.
M e c h e l e n . Den 8en November werd een vergadering belegd ten einde over te
gaan tot de verkiezing van een voorzitter in vervanging van wijlen Dr. Van Fraechem.
De heer Edw. de Keyzer, secretaris, werd daartoe aangeduid. De heer Dr. Herman
Baccaert volgde hem in zijn ambt van secretaris op en vervulde dien avond ook een
spreekbeurt. Hij handelde over ‘Klokken en beiaarden in Vlaanderen’. Zijn voordracht
werd met belangstelling aangehoord en verwierf veel bijval.
Op 19 November besprak de heer Karel Peeters het boek van Lod. de Raet ‘Over
Vlaamsche Volkskracht’ en op 3 December hield de heer Dr. Borms onlangs uit Peru
teruggekeerd, waar hij een ambt als taalleeraar had waargenomen, een bij uitstek
belangwekkende voordracht over Peruviaansche toestanden op economisch, sociaal
en commercieel gebied. Nog twee andere lezingen, met lichtbeelden, over hetzelfde
onderwerp werden door hem toegezegd.
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Op 17 December handelde de gunstig bekende toondichter Aloys Desmet, leeraar
aan de Lemmensschool, over ‘De Geschiedenis der toonkunst’, vooral met het oog
op het Gregoriaansche tijdvak. Deze voordracht, verduidelijkt door voorbeelden op
de piano en door platen en tabellen opgehelderd, was even boeiend als leerzaam.
Eindelijk kwam de bekende Rodenbach-vereerder Dr. Leo Van Puyvelde uit Gent
ons op 23 December spreken over zijn lievelingsdichter. Koren van Gevaert, de
Penaranda, Blockx werden daarbij uitgevoerd door
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het mannenkoor van het ‘Cijferistengild’ en liederen voorgedragen door mej. Henr.
de Keyser en den heer H. Baccaert.
De beloofde spreekbeurten zijn zoo groot in aantal, dat voortaan wekelijks zal
moeten worden vergaderd, wat voor den bloei van onzen Tak getuigt.

Postzegelafdeeling.
Onze postzegelafdeeling komt tot mooie ontwikkeling. We stellen ons voor dat het
mettertijd iets groots wordt, dat tot zegen gedijt voor den arbeid van het Verbond.
Maar dan moeten v e l e n , vooral buiten Europa ons k r a c h t i g helpen. Hadden we
maar de groote verscheidenheid; vraag is er genoeg; zooveel, dat we die niet kunnen
beantwoorden. Laten onze correspondenten ons daarom in de eerste tijden van niet
gewone soorten, ook bij kleine hoeveelheden, g e r e g e l d zenden.
Naar D e R u i j t e r , D e R u i j t e r -p o r t z e g e l s , T u b e r c u l o s e blijven we
begeerig uitzien. De heer S. Bouman, Ind. stud., Leiden, verblijdde ons met een
partijtje hiervan. Eveneens Dr. Jong te Dordrecht. Zullen niet vele onder de 6000
leden van Groep Nederland volgen? Zullen we niet mogen rekenen op de medehulp
van de Groepen Jong Nederland?
Zwitserland, Oostenrijk kregen een nieuw stel postzegels. Zullen leden in die
landen ons niet daaraan helpen?
Naar Suriname zien we nog steeds begeerig uit!
B e z e n d i n g e n . In dank mochten we bezendingen ontvangen van mevr. Henriette
Holst, Yokohama; Huysman, Johannesburg; Hollebrands, Pretoria.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich nog aan: mej. Felicia
Otamendi, Maracaibo, Venezuela; mevr. Henriette Holst, Yokohama, Japan.
J o n g N e d e r l a n d . Mochten we de medehulp van de Groepen J o n g
N e d e r l a n d erlangen, dan ware er voor Den Haag, Amsterdam, Rotterdam een
zeer doelmatige inrichting te treffen; deze: een rondschrijven zouden we zenden aan
groote firma's, export- en importhuizen om hunne postzegels voor ons doel af te
staan; als onze jonge medewerkers van J o n g N e d e r l a n d die nu op geregelde
tijden wilden afhalen, dan ware er een mooie oogst te doen. Wie van J o n g
N e d e r l a n d werken mee?
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Zuid-Afrika.
Een belangrijk congres.
Er is einde December in de Kaapkolonie een belangrijk congres gehouden. Eigenlijk
zijn er drie gehouden, die alle voor onze taal van belang zijn: van de Zuid-Afrikaanse
Onderwijzers Unie, van de Afrikaanse Taal Vereniging en dan het Hollandse
Taalcongres.
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We bepalen ons nu tot het Hollandse Taalcongres; vooreerst omdat het de wijdste
strekking had; het eerste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres van
Zuid-Afrika, zouden wij 't kunnen noemen. De andere reden, waarom wij dit congres
belangrijker achten dan de twee andere, is, dat tweedracht tusschen de broeders er
op uitgedelgd is.
In de Kaapsche Educational News van December heette het nog, dat er drie partijen
waren onder de Hollandsch sprekende bevolking: zij die het Nederlandsch in de oude
spelling handhaven, zij die de vereenvoudigde taal hebben aangenomen en zij die
het Afrikaansch tot schrijftaal willen verheffen. Tegenover een huis zoo in zich zelf
verdeeld leek het Engelsch oppermachtig.
Het had er soms wel iets van, dat de volgers van die drie richtingen weinig voelden
voor hetgeen zij gemeen hadden, maar alleen voor hetgeen hen verdeelde. Op het
Hollandsche Taalcongres is de eendracht hersteld, althans tusschen twee partijen.
Op voorstel van dr. Viljoen, den voorstander van het vereenvoudigde Nederlandsch,
en van dr. Malherbe, den man van de Afrikaansche taalbeweging, besloot het congres
met algemeene stemmen, de verschillende lichamen, die in Zuid-Afrika voor het
Hollandsch ijveren, uit te noodigen afgevaardigden te benoemen voor een bijeenkomst,
teneinde tot een vergelijk te komen. Die lichamen zijn de Z.A. Taalbond, de Z.-A.
Onderwijzers Unie, de Afrikaanse Taal Vereniging, de Unie van Debat Verenigingen,
de Afrikaansche Christelijke Vrouwen-Vereeniging.
Dr. Malherbe zei in den loop der vergadering, dat zijn vereeniging de
Nederlandsche taal nog steeds beschouwt als het bolwerk in den strijd voor het
bestaan van het Hollandsch in Zuid-Afrika. Zijn vereeniging zou alles doen om het
Nederlandsch te bevorderen. En het congres van de Afrikaanse Taalvereniging had
een commissie benoemd om met de zuster-vereenigingen in Transoranje en Transvaal
naar overeenstemming te trachten in zake de spelling van het Afrikaansch, welke
spelling - zoo verlangde het congres het - zoo na mogelijk die van Kollewijn moest
volgen.
Er is dus toenadering en belofte van samenwerking tusschen de mannen der
Afrikaansche taalbeweging en van de voorstanders van het behoud van het
Nederlandsch als beschaafde taal - en onder hen zijn in Zuid-Afrika de Kollewijnianen
verre in de meerderheid. En die samenwerking is tegenover den sterken vijand noodig.
Vermelden wij nog, dat dr. Godée Molsbergen op het Hollandsche Taalcongres
de groeten overbracht van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van de Vereniging
tot Vereenvoudiging der Schrijftaal. Ons hoofdbestuur zond bovendien een
telegrafischen heilwensch.

Oprichting der Afd. Johannesburg.
Uit een brief van den heer D. Krabman:
Zooals u uit bijgaand rondschrijven zien zult is 9 Jan. eene vergadering gehouden
van leden van 't Verbond te Johannesburg, onder voorzitterschap van den heer F.W.
Beyers, lid van het Parlement. Deze, zoowel als Dr. Krause, eveneens Parlementslid,
hield een korte, maar krachtige rede ter aanbeveling van ons Verbond. Waar
eerstgenoemde hoofdzakelijk wees op de ‘grootheid’ van het kleine Holland, door
't opsommen van velen onzer schilders, staathuishoudkundigen, godgeleerden enz.
en breedvoerig stilstond bij het vele wat Nederland voor Europa geweest is, was 't
Dr. Krause, die zich meer bij het A.N.V. bepaalde. Hij hoopte daarin te vinden een
Verbond dat niet laag neer zag op de Afrikaansche taal, die hij lief had, maar naar

Neerlandia. Jaargang 12

hij uit een door mij gehouden rede opmaakte, was het Verbond juist iets waar hij
naar had uitgezien: Een Verbond, dat in z'n program opneemt den Afrikaner liefde
voor zijn taal in te prenten. En waar dat het geval is, acht hij, zoowel als advocaat
Beyers, de toekomst
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van de Hollandsche taal, zooals die zich ontwikkelen zal, verzekerd. Eenmaal, zei
Beyers, zal de Hollandsche taal hier evenveel rechten verkrijgen als het Engelsch,
maar... Rome is niet op een dag gebouwd.
Ziedaar de korte inhoud hunner redevoeringen. Ik zelf heb ontstaan, doel en streven
van 't Verbond uit één gezet, waarna de notulen van de in December gehouden
comité-vergadering door de aanwezige leden werden goedgekeurd en aldus was
opgericht de afdeeling ‘Johannesburg en omstreken’ van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, met het volgende bestuur:
F.W. Beyers, lid van het Parlement, voorzitter; J.P. Jooste, secretaris ‘Het Volk’,
onder-voorzitter; N.K. Huysman, penningmeester; D. Krabman, secretaris; Dr. F.E.T.
Krause, Parlementslid; J. Lub, inspecteur Hollandsch onderwijs; A. van den Broek,
procureur.
De Afdeeling telt reeds 65 leden.

Oost-Indië
Een nuttig werkje.
Een Boekje over onze Oost, voor hen die er niet zijn geweest, door J.H.
en H.B. Amsterdam, S.L. van Looy. Prijs 10 ct., 50 ex. f2.80.
Met ingenomenheid vestigen wij de aandacht van onze lezers op het hierboven
vermelde geschrift. Het dankt zijn bestaan aan de samenwerking van de Maatschappij
‘Tot Nut van 't Algemeen’ en de Vereeniging ‘Oost en West’ en is een uitvloeisel
van het bij de besturen van die lichamen bestaande verlangen, om juiste kennis
aangaande Ned. Indië in zoo ruim mogelijken kring te verspreiden. Vandaar dat de
bewerking werd opgedragen aan twee uitnemende deskundigen, die zich
bescheidenlijk achter hun aanvaagsletters verschuilen en dat de prijs zóó matig werd
gesteld, dat een ieder, zonder onderscheid, zijn kennisdorst kan bevredigen. Inderdaad,
hij zal dien dorst bevredigd vinden, want het boekje bevat in eenvoudigen vorm en
volkomen helderen stijl antwoorden op al die vragen, die op de lippen komen van
hen, die Indië niet door eigen aanschouwing kennen en er toch, hetzij omdat zij er
dierbare verwanten hebben, hetzij omdat zij er zelf heen willen, hetzij uit loutere
belangstelling alleen, zoo gaarne wat van willen weten. Hoe men naar Indië komt
en eenmaal daar zijnde zich door het uitgesterkte eilandengebied beweegt; hoe het
er gesteld is met de warmte, die in de lage streken wel heel fel is, maar toch wel kan
worden gedragen; hoe de huizen zijn ingericht; welke verschillende soorten van
menschen er wonen, hoe zij gekleed gaan en welke taal zij spreken; welke
voortbrengselen uit het dieren-, planten- en delfstoffenrijk de milde natuur er aanbiedt;
hoe het bestuur is ingericht; hoe men er leeft en welke middelen van bestaan de
menschen van verschillenden volksaard er vinden, het wordt alles in kort bestek,
maar zoo volledig mogelijk en volkomen juist uiteengezet.
Een hoofdstukje over het belang dat Indië voor Nederland heeft, vormt het besluit.
Hierin wordt er op gewezen, hoe het bestaan van Insulinde, ook al beschouwt men
haar niet als een melkkoe, aan de bevolking van Nederland tal van voordeden
verschaft. De door de schrijvers genoemde voordeelen zijn hoofdzakelijk van
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stoffelijken aard. Daarom willen wij er nog aan toevoegen, dat het bestaan en het
voortbestaan van een N e d e r l a n d s c h -Indië, daarom voor Nederland van zoo
groote beteekenis is, omdat het ons de gelegenheid biedt, met onze beschaving, met
onze meerdere kennis en met behulp van onze taal, de eer van den Nederlandschen
naam in het verre Oosten hoog te houden.
Deze slotsom, schoon niet door de geachte schrijvers uitgesproken, moet zich
opdringen aan een elk, die kennis neemt van dit werkje, dat wij, niet het minst ook
dáárom, in veler handen wenschen.

Ingezonden.
Aanteekeningen op de Hollanders in Amerika.
Wij zijn voorzeker allen den heer Casson dankbaar. Maar terecht zegt onze
hoofdopsteller dat zijn werk opmerkingen uitlokt. Zoo zou men kunnen zeggen, dat
de bewondering voor Nederland hem heeft verleid tot een echt Nederlandschen
misgreep: verdiensten van eigen landgenooten over 't hoofd te zien. Immers het
schotschrift van Washington Irving is schitterend weêrlegd door den Amerikaan
Douglas Campbell in: The Puritan in Holland, England and America, New York
1892.
En daar Nederland nog meer dan door de napraters van Washington Irving, wordt
miskend door de Nederlanders zelf, acht ik niet ondienstig hierbij te vermelden, dat
er van dit werk een uitstekende vertaling bestaat door den heer J.W.G. van Maanen:
De Puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika, Sneek, J.F. van Druten 1896.
Amsterdam.
Dr. W. ZUIDEMA.

[Nog eens Nederlands in Vlaams België]
Wel eens meer in België geweest!
Waarom veronderstelt de heer Meert, dat ik alleen in Vlaams-België ben geweest,
toen hij er kennis van droeg? Mijn eerste voetstappen in zijn mooi land zette ik als
kind van acht jaar; later kwam ik er tal van malen, en de grote steden ken ik bijna
alle. In Vlaamse taalstrijd heb ik belang gesteld sinds de dagen, dat ik als schooljongen
in geestdrift kwam door Conscience's Leeuw van Vlaanderen.
Amsterdam.
Dr. A.A. FOKKER.

Allerlei en mededeelingen.
Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars
en neringdoenden, zoowel in Noord- als in
Z u i d -N e d e r l a n d , d i e b e r e i d z i j n w e d e r z i j d s i n h e t
Nederlandsch hunne zaken te doen,hun naam en adres
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t e z e n d e n a a n h e t K a n t o o r A.N.V. W i j n s t r a a t 81
Dordrecht.
Ingekomen adressen:
Arenthorst, Gebrs.; Uitgevers, Kampen.
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Bakeer & Co., J.J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek, Rotterdam.
Brouwer, S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.
Dorp, Dr. G.C.A. van; Scheikundig Laboratorium, Katwijk aan Zee.
Huisman & Co.; Kantoor voor Schuldinvordering en Handelsinlichtingen,
Dordrecht.
Ketwich, J.H. van; Agentuur en Commissiehandel, Amsterdam.
Moeys & Co., F.G.; Uitvoer en invoer, Nijmegen.
Ramshorst Az., S. van; Ned. Dekenhandel, Nijkerk (Veluwe).
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodigdheden, Tilburg.
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinrichting, Weert.
Tooneelfonds ‘Van Hulst’, Kampen.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek ‘Klazienaveen’, Groningen.

XXXe Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
De Regelingscommissie voor het Leidsche Congres heeft zich de vorige maand
gevormd. Het Hoofdbestuur is samengesteld als volgt:
Mr. N. de Ridder, Eere-Voorzitter; Mr. J.E. Heeres, Voorzitter; Dr. J.S. Speijer,
2e Voorzitter; Dr. L. Knappert, 1e Secretaris; W.J.J.C. Bijleveld, 2e Secretaris; D.
Hartevelt H. Cz., Penningmeester; Dr. G. Kalff; Mr. J.C. Overvoorde; Dr. A. Kluyver;
Dr. P.J. Blok; Mr. J.Th.C. Viruly; Aug. L. Reimeringer.
Er zijn commissiën benoemd voor Ned. Letterkunde, Tooneel en Muziek; Ned.
Geschied- en Oudheidkunde; Ned. Taal en Onderwijs; Ned. Sambelangen en
Boekhandel; de Geldmiddelen; Ontvangst en Feestelijkheden.
Het Congres wordt gehouden van 25 tot 28 Aug.
De leden van het A.N.V. in Noord- en Zuid zullen uitnoodigingen tot deelneming
ontvangen. Mogen velen daaraan gevolg geven in het besef dat de Congressen als
Nederlandsche landdagen voor ons Stamleven van groote beteekenis zijn.

Nederlandsche Nijverheid.
In het N.v.d.D. is er aanmerking op gemaakt, dat de Haagsche gemeenteraad het
bouwen van een slachthuis aan een buitenlander heeft opgedragen, onder voorgeven,
dat Nederlandsche firma's niet in staat waren de inrichting te leveren.
Haarlem en Alkmaar worden als voorbeelden van het tegendeel aangehaald.
Een ander inzender geeft den volgenden raad, ook met het oog op de groote
werkloosheid:
‘Als nu eens iedere handelsfirma na ging, welke artikelen, die nu uit het buitenland
betrokken worden, door onze eigene landgenooten zouden kunnen vervaardigd
worden, hoeveel werk en geld zouden dan niet binnen onze grenzen blijven, die n u
het geluk van buitenlanders verhoogen!’
En een dame schreef o.m.:
‘Als vrouw van een fabrikant heb ik steeds een open oog voor elke industrie, en
het doet mij altijd zoo pijnlijk aan te zien, hoe in de winkelkasten dikwijls voor onze
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eigen artikelen zoo'n klein plaatsje is ingeruimd, terwijl honderden werkloos door
de straten loopen.
Aan wien dan de schuld? Aan 't publiek. Aan 't stijfhoofdig volhouden aan 't idée,
dat alleen goed is, wat van verre komt.
Vrouwen uit elken stand helpt met uw zedelijken steun de Nederl, industrie. Eischt
van uw winkelier Hollandsche artikelen in een Hollandsche verpakking. Het is zoo
gemakkelijk, maakt het u slechts tot gewoonte, breekt met de oude sleur’.
Uitstekend, maar laten dan Nederlandsche chocolafabrikanten, om één voorbeeld
te noemen, hun waar in ons land niet verkoopen met opschriften als: ‘Dutch Milk
Chocolate’ of ‘Royal Dutch Cocoa is the Queen of all Cocoas for strength aroma
and purity’.
In Nederland Nederlandsch!

Hollandsche Sleepvaart.
De ‘East Asiatic Dredging Company’, firmanten de heeren Ten Bokkel Huinink,
Korthals Altes, Van Thiel de Vries & Co., aannemers van de verbetering van de
haven van Shanghai en normaliseering van den loop der Wang-Poe, hebben aan de
Hollandsche sleepbooten ‘Thames’ en ‘Schelde’ het overbrengen van twee zuigbaggermachines naar het terrein van hun arbeid toevertrouwd.
Het is geen nieuwtje in den eigenlijken zin van het woord, deze sleeptocht naar
Shanghai, want verleden jaar reeds hebben dezelfde sleepbooten twee andere
baggermachines naar de Chineesche haven vervoerd. Maar het was toen voor de
sleepvaart een record, een reis van 10.000 zeemijlen, en het is daarom weer een
evenement.
Gewichtig voor onzen Hollandschen sleepdienst, die er zijn wereldreputatie, de
laatste 25 jaar gewonnen, mee bevestigt; voor onze aannemers van waterstaatswerken,
die er hun faam mee gaan vergrooten, voor onzen machinebouw, die een aantal van
zijn sterke baggermolens langzamerhand tot de einden der aarde in gebruik ziet.
Want hier is nu alles eens Hollandsch, geen greintje ‘made in Germany’ of ergens
anders. De baggervaartuigen zijn van Hollandsche werven; de sleepers ook, en met
Hollandsche machines; en de mannen die in het Chineesche land het groote werk tot
stand brengen zijn Hollandsche ingenieurs, Hollandsche machinisten en uitsluitend
Hollandsche werklieden. Daarom volgen wij dezen ‘sleep’ met belangstelling op
zijn reis via Algiers, Port-Said, Aden en Sebang. Want zijn behouden aankomst is
een stukje ‘Hollands welvaart’, een zaak van beteekenis voor ons land.
(Hbld.)

Ned. Prentkunst.
Bij het koopen van Kerstkaarten heeft iemand de ervaring opgedaan, dat men op dat
gebied toch wel iets Nederlandsch kan krijgen, als men maar met aandrang er naar
vraagt. Hij liet zich geen Engelsche in de handen stoppen, maar ging met keurige
etsfoto's naar Hollandsche meesters en met het opschrift ‘Hartelijke Gelukwensch’
den winkel uit.
Hij raadt elk Nederlander aan zich rekenschap te geven van hetgeen men koopt.

Voorkeur voor eigen nijverheid.
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't Is nog niet zoo lang geleden, dat voor 't Indische leger Duitsche rijwielen werden
aangeschaft.
Tegenwoordig wordt na herhaalde proeven in het Nederlandsch leger aan het
F o n g e r s ' r i j w i e l , dus Nederlandsche nijverheid, de voorkeur gegeven.
Aan de Groninger fabriek zijn thans eenige officieren om de rijwielvervaardiging
te bestudeeren.

Geestkrachtig Holland.
De heer De Roy, bestuurslid der Nederl. Kamer van Koophandel en lid der firma De
Roy & Mollink te Pretoria, heeft een reis van zes maanden door Europa gemaakt om
fabrieken te bezoeken, waarvan zijn firma haar goederen ontvangt.
‘Na zijn uitvoerige inspectie is de heer De Roy tot de overtuiging gekomen, dat
hij, als geboren Hollandsch zakenman, den kop glad niet hoeft te zakken voor een
Amerikaan of een Duitscher of wie ook, want in 't kleine Nederland wordt een
bewonderens-
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waardige bezigheidsenergie getoond, al merken wij er hier niet zoo bijzonder veel
van, omdat Holland in zijn reusachtige koloniën zijn rijkste afzetgebied vindt’, aldus
schrijft de Volkstem te Pretoria.

Blauwe Bibliotheek.
De heer L. Simons, de ondernemende stichter der Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Lectuur heeft aan zijn opgang makende Wereld- en Ned. Bibliotheek nu
weer een Blauwe Bibliotheek toegevoegd, waarin de beste wereldromans voor 10
cent per deeltje worden geleverd.

Washington en de Hollanders.
Het Bloemendaalsch Weekblad, onder redactie van Mr. P. Tiedeman, vermeldt, het
hoofdartikel uit 't Jan.-nr. van Neerlandia besprekend, de volgende weinig bekende
bijzonderheid:
Dezer dagen overleed te Amsterdam de koopman de heer Nicolaas de Vries, oudste
zoon van wijlen den vroeger welbekenden makelaar in tabak den heer P. de Vries,
en als zoodanig na diens overlijden in het bezit gekomen van een levensgroot en zeer
goed geschilderd portret van den eersten Amerikaanschen president. Door
familiebetrekking van moederszijde was de heer P. de Vries in het bezit van het met
het Amerikaansche wapen voorziene portret en bijbehoorende documenten gekomen.
Een en ander was afkomstig van den Zaanschen koopman K l a a s Ta a n , die
met eenige op eigen risico uitgeruste en bewapende schepen de Engelsche blokkade
van Boston heeft verbroken en die plaats van het noodige heeft voorzien. Washington
schonk na afloop van den oorlog aan Klaas Taan uit erkentelijkheid voor zijne
moedige en gewaagde daad het portret en zond hem daarbij een vleiend schrijven.
Het zal ongeveer twintig jaar geleden zijn geweest, dat onze redacteur, een kleinzoon
van den heer P. de Vries, een bezoek van afgevaardigden der Holland Society te New
York aan dezen heer te Arnhem bijwoonde, een soort bedevaartgang van die
Amerikaansche burgers naar het portret dat ten gevolge van zulke bijzondere
omstandigheden een plaats had gevonden in eene Nederlandsche woning.

Vreemdelingen die Ned. lezen en schrijven.
N e d e r l a n d van Jan. 1908 bracht een zeer goed geschreven schetsje van Leopold
Bizio Gradenigo, Ned. Consul te Venetië en Vertegenwoordiger van het A.N.V.
Het Tsjechsche blad C é s k á S t r á z bevatte onlangs twee gedichten van Dr. W.
Zuidema, vertaald door C. Dusek, predikant te Kolin in Bohemen, en ‘Prelozil J.S.’
Wie meer zulke vreemdelingen aanwijst, vervult een plicht der dankbaarheid
jegens hen en bewijst onze zaak een goeden dienst.

Ter navolging.
De heeren J.H. & C.W. van Hasselt, kleermakers te Rotterdam, zonden aan Neerlandia
als bewijs van hun gezindheid om in het winkelbedrijf ook eigen taal te eeren hun
Nederlandsche prijslijst en Nederlandsch rondschrijven aan hun klanten.
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Gymnastiek en Nederlandsch.
De gymnastiek moet volgens hare voorstanders ook de vaderlandsche gezindheid
bevorderen. En nu is op de jongste algemeene vergadering van het N e d e r l a n d s c h
Gymnastiekverbond o.a. besloten een ‘team’ te vormen, die deelnemen zal aan de
Olympische spelen te Londen.
Waarom niet het Nederlandsche woord p l o e g ?

Foto Sinterklaasfeest te Colombo.
Bij het artikel van den heer Wagenvoort in 't Jan.-nr. vergaten we te vermelden, dat
de foto genomen werd door den ‘burgher’-fotograaf Andrée.

Den naneef ten voorbeeld.
Uit de Notulen gehouden by de Heeren Gouverneur ende Raaden van de Provincie
van Suriname op Maandagh den 5 Juli 1688:
‘Alzoo door de Coloniërs ende Ingezetenen alhier die iets aent hoff comen te
versoecken verscheyde documenten tot verificatie haerer Saecke werden overgelevert,
die in vreemde taelen geschreven syn, het welck een groote moeyte aende heeren
deser Taeffel geeft, soo is by desen goet gevonden ende verstaen, dat van nu in het
toecomende geene instrumenten wat soorte 't oock soude mogen wesen bij 't hoff
sullen werden aengenomen dan die geene welcke in de Nederduytsche taele sullen
wesen geschreven, ofte getranslateert, ende by faute van dien sullen deselvige telkens
affgewesen werden’.
Een placaat werd hierover uitgevaardigd op 6 Aug. 1688 door Gouverneur van
Aerssen van Sommelsdyck.

Voor de Brusselsche Rechtbank.
Het is een Fransch blad, niet verdacht van Vlaamschgezindheid, l'Indépendance, dat
het feit mededeelt:
Een boer verschijnt voor de Brusselsche rechtbank en wil uitleggingen geven in
het Vlaamsch.
- ‘Neen! In het Fransch!’ eischt de rechter.
De Vlaming, die deze taal niet kent, begrijpt niet en gaat voort in het Vlaamsch.
- ‘In het Fransch, zeg ik u’, valt hem de rechter in de rede. Als hij ziet, dat de boer
die taal niet verstaat, roept hij uit: ‘Ik neem niet aan, dat men voor mij uitleggingen
geeft in het Vlaamsch. Tot binnen acht dagen. Neem eenen advocaat’.
Dit voorval bewijst met welken geest van vijandigheid Brusselsche rechters
tegenover het Nederlandsch bezield zijn. Gelukkig, dat de wet-Van der Linden weldra
dergelijke voorvallen voor Brusselsche rechtbanken onmogelijk zal maken.

Nederlandsche Zang.
Uit het zevende verslag van de stichting ‘Het Leidsche Volkshuis’.
Wij vestigen de aandacht op de als Bijlage I achter dit verslag voorkomende lijst
van zich geheel bij de muziek aansluitende in het Hollandsch vertaalde zangstukken.
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Daarin voorgegaan door de Oratoriumvereeniging te Amsterdam, tracht het Volkshuis
het zingen van Hollandschen tekst voor een Hollandsch publiek, dat slechts
Hollandsch verstaat, te bevorderen. Het stuit daarbij op zeer groote bezwaren. De
zangers zijn gewoon in 't Duitsch te zingen en het is moeilijk en kost veel studietijd
denzelfden tekst in een andere, zelfs de eigene taal, weer te geven. Bovendien wordt
aangevoerd het onmuzikale om, wat in een bepaalde taal gecomponeerd is, in een
andere uit te voeren, gelet op het verschil in klankwaarde tusschen de letters. Dit is
waar. Doch waar de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Elgar's Dream of
Gerontius in het Duitsch ten gehoore brengt en het klankverschil tusschen Engelsch
en Duitsch wel niet kleiner is dan tusschen Duitsch en Hollandsch, mag dit argument
voor volksconcerten niet te zwaar wegen. Begreep men voldoende het gewicht der
zaak, alle bezwaren en moeilijkheden werden ten slotte overwonnen. Hier ligt een
waardige taak voor het Nederlandsch Verbond.
Steunt eigen handel en nijverheid.
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De Holl.-Afr. Liederbundel.
De Hollands Afrikaanse Liederbundel, door Dr. N. Mansvelt samengesteld, is eindelijk
verschenen. Dit is een heuglijk feit en een feit van beteekenis tevens voor de
ontwikkeling van den Hollandschen zang in Zuid-Afrika. Het Taal- en Letterkundig
Congres, onlangs aan De Paarl in de Kaap gehouden, heeft de mededeeling van het
verschijnen met ingenomenheid begroet en besloten de verspreiding van den bundel
te bevorderen. De eerste exemplaren zijn al naar Zuid-Afrika. Wellicht dat wij reeds
in het volgend nummer van Neerlandia over dezen bundel en de ontvangst, die hij
in Zuid-Afrika heeft genoten, mededeelingen kunnen doen.

Nederlandsche plaatsnamen in België.
Dezer dagen kon men lezen, dat Nederlandsche voetbalspelers hebben deelgenomen
aan een wedstrijd te... Malines.
Dit kan moeilijk anders genoemd worden dan kwade wil. Wie weet niet, dat er in
België een Mechelen ligt? Maar 't is ook wel eens onkunde. De Nederlandsche namen
van Belgische steden en dorpen zijn hier op verre na niet algemeen bekend. Ik zelf
was dezer dagen genoodzaakt, op een brief te zetten: J e t t e -l e z -B r u x e l l e s . En
daarom zou m.i. onze Belgische Groep een g o e d werk doen door in Neerlandia een
lijst te plaatsen van de Fransche namen, naar 't A B C gerangschikt, en de
Nederlandsche er naast.

Uit Londen.
Mr. W. Roosegaarde Bisschop trad de vorige maand op in Bell Lane, waar de
Nederlandsche Koor en Dramatische Vereeniging haar reusachtig clubgebouw heeft.
Het Nederlandsch Centraal Comité had hem uitgenoodigd een lezing met
zoeklicht-plaatjes te geven over Nederland voor de Nederlanders is het East-End.
Hij had een belangwekkende verzameling..
Zijn toelichtingen waren zeer zakelijk en herhaaldelijk lokte een luimige opmerking
vroolijke toejuiching uit. Een lezing als deze moge al niet helpen om de Nederlanders
in Londen dichter tot elkaar te brengen, zij zal zeker strekken om bij de vele
toehoorders de genegenheid voor het vaderland weer krachtiger te doen opleven.
Mej. Clara van IJzer gaf een drietal nummers voor viool ten beste, welke zeer in
den smaak vielen.
(N. Ct.)

Nagekomen verslagen van vertegenwoordigers.
Jaarverslag uit Luxor (Egypte).
Het bericht van den Vertegenwoordiger te Luxor moet uit den aard zeer sober zijn.
Behalve eene dame te Siout is de Vertegenwoordiger thans de eenige Nederlander
ten zuiden van Caïro, die lid is van het A.N.V.
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De taak van den Vertegenwoordiger hier beperkt zich dan ook tot het winnen van
leden als hij in kennis komt met doortrekkende stamgenooten, het geven van
inlichtingen aan hen die ze verlangen, en het mededeelen aan 't Hoofdbestuur van
sommige minder gewenschte toestanden.
Inlichtingen werden telkens voor zooveel mogelijk verschaft. Meermalen deed
zich echter 't feit voor dat vragen gedaan werden die onmogelijk te beantwoorden
waren, of waarvoor men zich veel beter tot den Vertegenwoordiger in Caïro zoude
gericht hebben.
De groote bedrijvigheid door de meeste naties in Egypte ontwikkeld
niettegenstaande de crisis, de milloenen b.v. door België vruchtdragend in allerhande
ondernemingen gestoken, doen zeer pijnlijk de afwezigheid van Nederlandschen
ondernemingsgeest gevoelen.
De postverbinding met Nederland bleef ook dit jaar uiterst gebrekkig. De fout ligt
niet aan de Egyptische post, die uitstekend is, maar aan de Nederlandsche, die niet
bij de tusschenliggende staten op goede doorzending wil of kan aandringen. Klachten
bleven vruchteloos.
In Januari 1907 werd hier het groote Winter Palace Hotel geopend. Eenstemmig
schijnt het oordeel, dat de inrichting en verdeeling tot de allerbeste der wereld te
rekenen zijn, en 't geheel in alle opzichten een eerste klas hotel is. Daarom is 't zeer
aangenaam te kunnen melden, dat de bouwmeester een Nederlander, onze Consul te
Alexandrië, de heer Leon Stienon is.
Luxor.
J.H. INSINGER.

Jaarverslag uit Kansas City.
De hulp van den Vertegenwoordiger hier werd ingeroepen:
1o. Door betrekking zoekenden.
Hoewel ik gaarne bereid ben om jongelui die hier in Kansas City komen, bij te
staan in het verkrijgen van een betrekking, het is onmogelijk betrekkingen voor
jongelui te zoeken die schriftelijk solliciteeren.
De betrekking van kantoorbediende wordt ook hier (op enkele uitzonderingen na)
slecht betaald, het aanbod overtreft de vraag. Kennis van vreemde talen, zoo
noodzakelijk op een kantoor in Holland, is van weinig waarde hier, en ofschoon de
boekhouding op Amerikaansche manier zeer verschillend is van de in Holland
gebruikelijke Italiaansche methode, toch is kennis van boekhouden van meer waarde,
- kennis van stenografie (in 't Engelsch) en vlug werken op de schrijfmachine zijn
betere aanbevelingen!
2o. Door één Hollandsche firma in Japan.
Het is vreemd dat zoo weinig Hollandsche firma's belang stellen in rechtstreekschen
uitvoer naar 't Westen van Amerika of invoer uit deze streken.
3o. Door twee Hollandsche families, die zich metterwoon in Arkansas gingen
vestigen. Zij riepen mijn hulp in voor het doen van de noodige inkoopen.
L. HEYNEKER,
Vertegenw. van 't A.N.V. te Kansas City.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
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W. Hazeu, vroeger 167 Brixton Road, Londen S.W.
A. v.d. Bok Jr., vroeger 167 Brixton Road, Londen S.W.
E. Scholten, vroeger 113 Cromwell Road, Londen S.W.
B.H. Pekelharing, vroeger Hoogleeraar T.H.S., Delft.
Mr. E.E.G. Joakim, vroeger Breestraat 144, Leiden.
Mej. M.C. Baehrens, vroeger Via San Salvatore 49, Lugano-Paradiso.
G. Stout, vroeger Tiel (thans in Engelsch-Indië).
J.A. Putcher, vroeger Adj.-Commies Domeinkantoor, Paramaribo (thans in
Nederland).

Eenige stukken moeten tot een volgend nummer blijven liggen.
Red.
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De aandacht der leden van Groep Nederland wordt gevestigd op de
aanvulling der dagorde voor de Alg. Verg te Amsterdam, zie blz. 39.

Waar een wil is, is een weg.
Ons straatleven toont bedenkelijke verschijnselen, wij Nederlanders weten het allen.
En tegenover de ergernis, die zij bij den vreemdeling wekken, stellen wij onze
schaamte; wij trachten niet te ontkennen; het is zoo. Het baldadige opzet bestaat en
ook bestaat het feit dat het gezag er dikwijls machteloos tegenover staat. Ons gezag
weet zich niet altijd voldoende te doen gelden en het publiek onthoudt het dikwijls
zijn afdoenden steun.
Maar zoek niet in de straatjeugd alleen de schuld van het euvel. Wij, Nederlanders,
hebben de straatjeugd, die wij zelf hebben gekweekt. En zoek niet in het gezag alleen
het kwaad; dat is gebonden aan wet en voorschrift, en ieder volk heeft wet en
voorschrift naar zijn eigen aard. En ons publiek, het is het publiek dat wij verdienen.
De verschijnselen van tuchteloosheid bij ons volk zijn zooals zij zijn, omdat de groei
van ons volk niet altijd even oordeelkundig is geleid. Zij, die bijtijds hadden moeten
ingrijpen, zijn zelf te veel Nederlander geweest om het van harte en ook om het
verstandig te doen. Het bewijs daarvoor is, dat de klachten over onze tuchteloosheid
zoo oud zijn als ons volk zelf, en dat onze regeeringen van stad en land zich eeuwen
lang hebben uitgesloofd in het telkens op nieuw uitvaardigen van strenge straffen
tegen steeds dezelfde overtredingen. Zij wisten te verbieden, maar bij de toepassing
ging de natuur boven de leer.
***
Het gaat er mee als met het drankmisbruik. Eeuwen lang is er te veel gedronken, met
al den aankleve van ellende. Men wist het wel wat er van kwam of kon komen, maar
't was nu eenmaal zoo. Tot de strijd er tegen begon, stelselmatig en met bewustheid.
En nu verdedigt niemand het vele drinken meer. Zoo zijn wij, nu het wereldverkeer
ons de oogen heeft geopend, ons bewust geworden, dat veel in ons straatleven een
openbare schande is. Wij wisten het wet, allang, maar in ons heele volk is eindelijk
gegroeid de overtuiging dat het zóó niet langer kan. En nu is als een eerste stap, in
eene vergadering te Utrecht, den 14en dezer, een bondgenootschap tot stand gekomen
tusschen een vijftigtal vereenigingen in ons land, die voorloopig onder de leiding
van ons Verbond, samen willen werken tot geleidelijke verbetering van den toestand.
Een bondgenootschap is gesticht, niets meer. Eenheid dus van wil Dat is nog maar
een begin, maar dat begin moest er zijn. En van zelf gekomen is het niet.
***
Wij moeten hebben vertrouwen, in ons zelf en in ons volk. Want de kern van ons
volk is gaaf en de bewijzen zijn voor het grijpen, hoe bij ons de massa, wel verre
van onhandelbaar te zijn, een toonbeeld kan wezen van orde en tucht Ons huiselijke
leven, onze woning, onze kalme aard, zij getuigen er van zoo dat ons volk er in den
vreemde om wordt bewonderd.
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En wij moeten ons hoeden voor overdrijving, zoowel in onze beschouwingen over
den toestand - die is voor een deel internationaal - als in onze verwachtingen van
wat bij samenwerking van de meest verscheiden vereenigingen, in dezen kan worden
tot stand gebracht.
Maar vóór alles moeten wij, Nederlanders, ons onthouden van eene hooghartige
veroordeeling der verschijnselen, waarvoor wij toch allen, zelf of door onze
voorouders, meer of minder aansprakelijk zijn.
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Beknopt verslag der Verg. van het Hoofdbestuur op Zaterdag 7
Maart 1908 te Antwerpen.
Aanwezig: mej. E. Baelde en de heeren Dr. J Boeke, Mr. W. Dicke, secretaris, Prof.
dr. Paul Fredericq, Pol de Mont, Dr. J.J.A. Muller, Dr. M. Rudelsheim (pas verkozen
Hoofdbestuurslid voor Groep België).
Afwezig met kennisgeving de heeren H.D.H. Bosboom, A.C. v.d. Cruyssen, Mr.
C.Th. van Deventer, P. Delgeur, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, H. Meert, J.M. Pijnacker
Hordijk, Mr. dr. C.F. Schoch, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande en Jhr. Mr.
J.L.W.C. von Weiler.
De vergadering wijst den heer Dicke tot waarn. voorzitter aan.
Deze opent de bijeenkomst met zijn leedwezen uit te spreken over het feit, dat Dr.
Kiewiet de Jonge verhinderd is deze vergadering te leiden.
De heer Dicke roept vervolgens het welkom toe aan Dr. Rudelsheim, die voor de
eerste maal als hoofdbestuurder optreedt. Spr. hoopt op zijn krachtige medewerking
ten bate der gemeenschappelijke belangen.
De heer Rudelsheim dankt voor die woorden.
P u n t I. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
P u n t II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Schrijven van den Min. van Binnenlandsche Zaken, waarbij voor het jaar 1908
weer een regeeringssteun van f3600. - wordt toegezegd.
De vergadering begroet dit nieuw bewijs van sympathie der overheid met
ingenomenheid.
Schrijven van den heer P.G.C. von Geusau, mededeelende de oprichting van den
Tak Bloemfontein.
Gewezen wordt op de groote belangrijkheid dezer gebeurtenis en het verblijdende
feit dat Z. Ed. oud-President Steyn het eere-voorzitterschap heeft willen aanvaarden,
zoodat de stichting dezer Zelfstandige Afdeeling in Zuid-Afrika weer een stap nader
is tot heroprichting der Groep Zuid-Afrika.
Schrijven van de Groep Ned. Antillen met hartelijke dankbetuiging voor de
toegezegde ondersteuning. Tevens verzoekt de heer J.A. Snijders Jr., Groepssecretaris,
nog 100 portretten der Koningin te mogen ontvangen, omdat niet aan alle aanvragen
kan worden voldaan.
De vergadering besluit deze kosteloos toe te staan.
Schrijven der Groep Suriname, insgelijks met dankbetuiging voor den toegezegden
steun, uitgetrokken op de begrooting van 1908.
Dankbetuiging van de Kamer van Koophandel te Smyrna voor de jaarlijksche
bijdrage, groot f25. -.
Schrijven van het Hoofd-Comiteit van het XXIXe (Brusselsche) Ned. Taal- en
Letterkundig Congres met de verslagen uitgebracht door de commissiën tot uitvoering
van besluiten, met verzoek deze verslagen te willen doorzenden naar de
inrichtings-commissie van het XXXe (Leidsche) Congres.
Aan dit verzoek is gevolg gegeven.
Schrijven van den Consul-Generaal der Nederlanden te Antwerpen, reeds vroeger
behandeld, inhoudend een tweeledig verzoek: 1e. de stichting eener Ned. boekerij

Neerlandia. Jaargang 12

te Vilvoorde te willen overwegen; 2e. idem om een boekenzending voor 't gesticht
te Gheel.
Het eerste verzoek is in handen gesteld der Groep België, omtrent het tweede zijn
onderhandelingen gevoerd met Ds. Van Dissel te Stratum en Dr. Van Everdingen,
den secretaris der B.-C. te Rotterdam, met het gevolg dat aan den wensch kon worden
voldaan.
Begrooting der B.-C., in ontvangst en uitgaaf f4500. - bedragend. Goedgekeurd.
Schrijven van de Ned. Ver. ‘Dutch Club’ waarin deze verklaart voor het
lidmaatschap van het A.N.V. te bedanken ‘om het werk van den penningmeester te
verminderen’. Nog verklaart het bestuur dat door de vereeniging aan de
Vertegenwoordigers van het A.N.V. te Londen niets in den weg zal worden gelegd’.
Mededeeling der stichting van den ‘Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding’.
De voorzitter van 't A.N.V. is uitgenoodigd zitting te nemen in den Raad van
Bijstand en heeft dit aangenomen.
P u n t III. Herziening van het Huish. Reglement der Alg. Verg. Uitgesteld tot een
volgende vergadering.
P u n t IV. Van huishoudelijken aard.
P u n t V. Van vertrouwelijken aard.
P u n t VI. Benoeming en ontslag van Vertegenwoordigers.
Jozef Bex te San Thome (West-Afrika). Stukken in handen gesteld van 't Dag.
Bestuur.
J.H. Mekenkamp, Salzbergen (Duitschland). Gewacht wordt op bevestigend
antwoord van den candidaat.
Louis de Waal, voorgesteld door den Vertegenwoordiger H.C.F. Dates te Santa
Fé (Zuid-Amerika).
In handen gesteld van het Dag. Bestuur.
P u n t VII. Propaganda in het Buitenland.
Veel Nederlandsche Vereenigingen in het Buitenland zijn niet aangesloten, weten
zelfs niet van het A.N.V. Zoodra er een Ned. Ver. wordt opgericht, zooals nu weer
te Madrid, dienen we er onmiddellijk bij te zijn om aansluiting te verkrijgen. Te
Costa Rica zijn zeker 100 Nederlanders, maar geen is aangesloten. Hamburg telt
tienduizenden Ned. inwoners, maar 't A.N.V. kent men er nauwelijks. Een
stelselmatige propaganda dient in dezen opgezet en ook het getal Vertegenwoordigers
kan zeer uitgebreid worden. Persoonlijk bezoek zal 't meest uitwerken.
Wordt besloten een onderzoek in te stellen en een der volgende
Hoofdbestuursvergaderingen een plan voor te leggen.
P u n t VIII. De Ned. kerk te Petersburg. Van vertrouwelijken aard.
P u n t IX. Van vertrouwelijken aard.
P u n t X. Constantinopel.
De Afdeeling Constantinopel verzoekt op de lijst te worden geschreven van de
Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland, die het weekblad
‘Handelsbelangen’ van het Min. van Landbouw, Handel en Nijverheid ontvangen
en aan dit Min. handelsinlichtingen verstrekken, daar een en ander zeker zal bijdragen
tot bevordering der betrekkingen tusschen het Oosten en Nederland.
Deze maatregel echter geldt alleen de Vertegenwoordigers. Voor uitbreiding tot
Zelfstandige Afdeelingen moet eerst aan den Minister worden geschreven. Aldus
besloten.
P u n t XI. Handelsaangelegenheden.
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Zoo nu en dan wordt de hulp van het Alg. Ned. Verbond ingeroepen voor
handelsinlichtingen. Zooveel doenlijk werden goede adressen verschaft. Er bestaat
altijd gevaar, dat men partijdig wordt. De vraag is nu, moet het A.N.V. daarmee
voortgaan.
De vergadering is van oordeel, dat het beter is er zich niet mee in te laten.
Het Bestuur zal voortaan alle vragen op handelsgebied overbrengen aan een
daarvoor uitsluitend bestemd Bureau voor Handelsinlichtingen, dat van den heer
Kamerlingh Onnes te Amsterdam.
P u n t XII. Kamer van Koophandel te Johannesburg.
Deze pas opgerichte Kamer vraagt steun aan het A.N.V. Besloten wordt als lid
toe te treden voor f25. - 's jaars.
P u n t XIII. Vlaamsch Handelsverbond.
Dit verbond gaat uit van het recht, dat de kooper zijn eischen kan stellen en de
Vlamingen aldus veel kunnen doen voor het gebruik van het Vlaamsch in den handel.
De zaak is flink aangepakt en vindt reeds veel bijval. Groep Nederland verleent
in dezen medewerking
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door waar het kan de Noordnederlanders aan te sporen met Vlaanderen hun zaken
in het Nederlandsch te doen.
P u n t XIV. Propaganda in Fransch Vlaanderen.
Zeer belangrijke mededeelingen worden gegeven over deze streek. Aan dezen
verwilderden tak van den Ned. Stam is wel iets te doen. Men beginne met zedelijken
steun en het zenden van boeken.
Besloten wordt dat het Hoofdbestuur in dezen de noodige stappen zal doen in
overleg met Groep België, indien Groep Nederland zich daarmede kan vereenigen.
P u n t XV. Briefwisseling tusschen Ned. VI. en Zuid-Afr. jongelieden.
Besloten wordt dit punt tot de volgende vergadering aan te houden.
P u n t XVI. Ned. Ind. Tooneel.
Groep N.O.I. heeft aan het Hoofdbestuur een schrijven gezonden, waarin de
wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat het A.N.V. den heer Kimmel bij de oprichting
van het N.I. Tooneelgezelschap steune.
Van de afgevaardigden voor Indië is een praeadvies ingekomen, waarin voorgesteld
wordt te antwoorden, dat zoolang de heer Kimmel zich nog niet tot het A.N.V. gericht
heeft, weinig of niets kan worden gedaan. Zedelijke steun kan worden toegezegd,
mits er waarborg is dat het gezelschap goede Ned. tooneelstukken zal opvoeren.
Aldus besloten.
P u n t XVII. Groep Suriname. Van huishoudelijken aard.
P u n t XVIII. Neerlandia. Van huishoudelijken aard.
P u n t XIX. Vrijstellingen voor vreemde studenten bij de tandartsexamens in ons
land.
Van onzen Vertegenwoordiger te Philadelphia is namens zijn mede-studenten een
verzoek ingekomen of het Hoofdbestuur zijn invloed wil aanwenden om aan hen de
vrijstellingen te waarborgen, die volgens de wet h.i. kunnen worden verleend.
Besloten wordt dat het Hoofdbestuur een onderzoek zal instellen.
P u n t XX. Samenwerking met ‘Onze Vloot’. Uitgesteld.
P u n t XXI. Hollandsch Gezelschap te Berlijn. Van vertrouwelijken aard.
P u n t XXII. Draagteeken A.N.V.
Op een vraag in Neerlandia hoe de leden er over dachten, kwamen slechts vier
antwoorden in, uit Zaandam, Spa, Johannesburg (met teekening) en Indië (met
teekening).
De vergadering, dankbaar voor de moeite die enkele leden zich getroost hebben,
is van oordeel dat de tijd voor zulk een draagteeken in het Verbond nog niet rijp is
en blijft het gevaar voor misbruik, in het Buitenland vooral, niet denkbeeldig vinden.
P u n t XXIII. Reisboek 1908. Uitgave Morks & Geuze.
Besloten wordt van dit boek, dat in Mei zal verschijnen een 2500 ex. aan te
schaffen, mits de firma ze tegen een vergoeding van 5 cts. wil afstaan en Groep
België zelf voor verspreiding onder hare leden wil zorg dragen.
Ook aan de andere Groepen, Zelfstandige Afdeelingen en Vertegenwoordigers
zal een gedeelte worden gezonden.
Na rondvraag, die tot enkele opmerkingen en wenken aanleiding geeft, wordt de
vergadering gesloten.
De Algemeene Secretaris,
Mr. W. DICKE.
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Steunt en bevordert :: eigen Handel en Nijverheid!

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
[Verslag 1907 uit Rosario de Santa Fe]
R o s a r i o d e S a n t a F é , Jan. '08.
Aan het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond, Dordrecht.
In voldoening aan uw verzoek, mij gedaan in uw schrijven van Febr. 1906, No. 6,
heb ik de eer hieronder verslag uit te brengen omtrent hetgeen in het jaar 1907 door
mij als Vertegenwoordiger is verricht, en een overzicht te geven van den toestand in
mijne omgeving in verband met de belangen, die uw Verbond behartigt.
Vele brieven van handelsfirma's in en buiten Nederland werden door mij ontvangen
en de daarin gevraagde inlichtingen verstrekt.
Nederlanders, meest jongelieden in den handel werkzaam, die zich bij mij
aanmeldden, stond ik met raad ter zijde en voorzag hen van aanbevelingen, waardoor
ik het genoegen had de meesten in een hun passenden werkkring geplaatst te zien.
Van de Boeken-Commissie mocht ik eene bezending boeken ontvangen, waardoor
ik eene Boekerij kon openen, die, geplaatst in mijn kantoor en één avond per week
voor het publiek geopend voor het uitgeven van boeken, zich in een gestadig gebruik
mag verheugen.
De verjaardag van H.M. de Koningin werd, evenals vorige jaren, ook dit jaar door
de in Rosario aanwezige Nederlanders met opgewektheid gevierd. Dit feest stond
onder leiding van eene uit leden der Nederlandsche Kolonie gekozen, en onder mijn
voorzitterschap staande blijvende feestcommissie.
Een groot aantal der hier wonende Nederlanders zijn leden van uw Verbond, en
allen spannen zich zeer in om het doel van het Verbond zoo veel mogelijk te
bevorderen.
Het ledental onderging dit jaar geene uitbreiding. Zeker 90% van de leden behooren
tot het personeel van den heer Jac. van Haaren, uitvoerder der waterbouwwerken
aan de haven alhier, en daar deze werken ten einde loopen, werd het afgeloopen jaar
zeer weinig personeel van Nederland uitgezonden.
Ten behoeve van de kinderen van genoemd personeel wordt op kosten van den
heer Van Haaren eene school in stand gehouden, waar door een Nederlandsch
onderwijzer gewoon lager onderwijs, gelijk aan dat in Nederland, wordt gegeven.
G.A. GULDEN,
Vertegenw. van het Alg. Ned. Verbond.

Noord-Nederland.
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal plaats hebben te A m s t e r d a m o p Z a t e r d a g 28
M a a r t in het A m e r i c a n -H o t e l , L e i d s c h e P l e i n .
Ingang: Marnixstraat.
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Zie voor de punten van behandeling het Febr.-nr. blz. 26.

Nagekomen voorstellen.
1. Van Afdeeling Amsterdam.
De Groep drage bij aan het Potgieter-gedenkteeken.
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2. Van de Amsterdamsche Studentenafd. (G.U.):
De vergadering draagt het Groepsbestuur op die stappen te doen, die noodig zijn
om het Coer's Liederkoor te doen worden Liederkoor (van Groep A) van het A.N.V.,
zonder dat hierdoor aan (de Groep) het A.N.V. geldelijke verplichtingen worden
opgelegd.
N.S. De Utrechtsche Studentenafd. steunt dit voorstel ‘met den meesten aandrang’.
Deze voorstellen kunnen alleen in behandeling komen, wanneer drie vierden der
aanwezige stemmen beslissing wenschen (art. 16, laatste lid van 't Groepsreglement).

Voordracht.
De heer J. van der Elst van 's Gravenhage zal spreken over ‘Onze Vloot’.
Wellicht wordt nog een ander Nederlandsch onderwerp behandeld.
Het bestuur is hierover nog in onderhandeling met enkele sprekers.

Verbetering.
Onder de candidaten voor Groepsbestuurder staat Mr. S.R. Steinmetz te Leiden, lees
Prof. mr. S.R. Steinmetz, Amsterdam.
Prof. dr. J. Woltjer schreef: Daar ik de vergaderingen van het Groepsbestuur
onmogelijk kan bijwonen, vind ik beter dat een ander mijn plaats inneemt, mocht ik
desondanks worden herbenoemd, dan zal ik mij aan die herbenoeming onderwerpen.
Het Bestuur spreekt den wensch uit, dat alle Afdeelingen afgevaardigden zullen
zenden en vele leden van het A.N.V. de vergadering als belangstellenden zullen
bijwonen.
Voor den 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 , waaraan allen dringend
worden uitgenoodigd deel te nemen, kan men zich u i t e r l i j k 25 M a a r t doen
inschrijven bij den heer S. v a n L i e r Ez., S e c r e t a r i s der ontvangende Afdeeling,
N a s s a u k a d e 358, A m s t e r d a m .
Priis f2.50, zonder wijn.
Ook dames van leden kunnen zich doen inschrijven.
De dag wordt besloten met een g e z e l l i g e b i j e e n k o m s t , aan te bieden door
de Afd. Amsterdam.
Indien afgevaardigden of leden in het American-Hotel willen overnachten is het
gewenscht daarvan vooraf kennis te geven eveneens aan den heer S. van Lier, die
bereid is kamers te bespreken.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
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Alkmaar.
Op aanstichting van Dr. J.W. Wicherink is te Alkmaar een Jongeliedenafdeeling
gesticht met 65 leden.

Amsterdam, Jongeliedenafdeeling.
Tot bestuursleden in de plaats van mej. H.I. Mul en de heeren D.J. Rigterink en J.H.
de Man, zijn gekozen de heeren C. Glerum, penningmeester, C.H. Delprat en Th.A.
Wieten.

's Gravenhage.
Voor deze afdeeling gaf het Zuid-Afrikaansch Kwartet Maandag 2 Maart een
welgeslaagden Voordrachten Liederavond.

's Gravenhage, Jong Nederland.
De vorige maand is de oprichtingsvergadering dezer afdeeling gehouden.
Tot bestuursleden werden gekozen de dames N. Brunt en N. Bilheimer en de
heeren Jan Greshoff, voorzitter; A. Schürmann, secretaris, Archimedesstr. 129; J.
Hammelburg, penningmeester; J. Auer en M.G. Fabius.

Groningen.
Tot penningmeesteres der afdeeling Groningen is benoemd mej. B. Vos, Nieuwe
Boteringestraat 28, tot secretaris Mr. A. Rombach, H e e r e w e g 51.

Haarlem.
Tot bestuursleden van deze afdeeling zijn benoemd: de heeren J.D. Rutgers van der
Loeff, voorzitter; H.Ph. de Kanter, secretaris; J.C.A. Croin, penningmeester; Mr.
F.G. Schalkwijk, als gewoon bestuurslid.

Haarlem, Jong Nederland.
Tot bestuursleden zijn gekozen: de heer E.L.E. Bakker, voorzitter; mej. D. van
Ommeren, N i e u w e G r a c h t 1, secretaresse; P.J. van Mechelen, 1e penningmeester;
M. van Crevel, 2e penningmeester.
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Leeuwarden.
Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren: A. de Weerd, voorzitter; Jan R. van
der Moer, secretaris-penningmeester; mevr. A. van Valkenberg - Gerdes Oosterbeek,
mej. S. Tigler Wybrandi, mej. R. Visscher en de heeren R. Buisman en D. van Hoorn.

Leiden.
Het adres van den penningmeester dezer afdeeling is geworden: Dr. G.J.
Boekenoogen, Rijn- en Schiekade 122.
Het Zuid-Afrikaansch Kwartet trad hier voor de beide Afdeelingen van het A.N.V.
den 19en Maart op.

Schiedam.
De Vlaamsche dichter René de Clercq heeft met de heeren Van der Stap, van Rijswijk
(zang) en J.P.J. Wierts, van Delft (begeleiding), de vorige maand voor de leden der
afdeeling Schiedam een liederavond gegeven, die veel bijval vond.
De Sch. Crt. schreef o.m.:
De afdeeling van het Alg. Ned. Verbond heeft de loffelijke gewoonte, nu en dan
Vlamingen uit te noodigen in Schiedam op te treden en ons met de werken der
Zuidelijke Nederlanders bekend te maken. Op die wijze wordt het doel van het
Verbond bereikt: het bewustzijn te versterken, dat onze moedertaal ver over de
grenzen van ons land leeft en zich zooals in Zuid-Afrika tegenover het Engelsch, in
België tegenover het Fransch, niet alleen handhaaft, maar ook aan invloed wint.
Over den heer Wierts als toonzetter van Vlaamsche liedjes wordt met waardeering
gewag gemaakt.

Zaanstreek.
De heeren E.A. Veen en Heyme Vis zijn als bestuursleden vervangen door mevr.
A.C. Veen-Brons, secretaresse en den heer G. Jans.
Van het Afr. volkslied, ‘Hul sal dit tog ni krijg' ni’ zijn bij het bestuur dezer
Afdeeling zangpartijen verkrijgbaar tegen 2½ cent.

Het daghet in het Zuiden.
Voor de leden der Maastrichtsche Vereeniging ‘Ontwikkeling en Oefening’ hield
Maandag 17 Febr. de heer Guill. Pinckaers, werkend lid, eene lezing over ‘De
Nederlandsche Taal’. Spreker had zijne voordracht in drieën gesplitst, n.l. 1. Gebruik
van vreemde woorden in het Nederlandsch; 2. De Strijd der Vlamingen; 3. Het
Algemeen Nederlandsch Verbond. In het eerste gedeelte somde spreker een groot
aantal vreemde woorden op, die den lachlust niet weinig opwekten. ‘De Strijd der
Vlamingen’ werd meer op geestdriftige wijze behandeld, terwijl bij punt drie
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eene uiteenzetting werd gegeven over het doel en de wijze van werken van het A.N.V.
Vooral wees spreker erop, dat deze vereeniging reeds in vele landen en alle
werelddeelen onder-afdeelingen of vertegenwoordigers bezit, ook in alle
Nederlandsche provincien uitgenomen Noord-Brabant en Limburg.*)
De voorzitter bedankte spreker voor zijne boeiende lezing, waarmee de vergadering
volkomen instemde.
Van de gelegenheid tot debat en het stellen van vragen werd een druk gebruik
gemaakt.
Het bovenstaande ontleenen we aan de L i m b u r g e r K o e r i e r . Van andere
zijde wordt ons nog meegedeeld:
Na afloop der lezing stelde de secretaris der club (de heer Schöpping, commies
ter gemeente-secretarie) voor, om voor de club een abonnement op Neerlandia te
nemen door toe te treden tot het A.N.V., hetgeen de algemeene goedkeuring wegdroeg.
Verder werd op voorstel van den secretaris, overgenomen door den voorzitter, aan
den lezer verzocht zijn lezing neg eens te houden voor een grooter gezelschap. Tevens
stelde de secretaris voor om bij invloedrijke personen het A.N.V. aan te bevelen om
zoo mogelijk tot oprichting van een afdeeling Maastricht te kunnen geraken.

Zuid-Nederland.
Alg. Verg. van Groep België.
De Jaarlijksche Algem. Verg., tegen 15 Maart aangekondigd, is verdaagd
tot Zondag 12 April te Antwerpen, 10 uur 's morgens in de Trouwzaal can
het Stadhuis.
Voor de dagorde raadplege men het Februari-nummer blz. 30.

In memoriam.
De voorgaande maand is ons weer een beschermend lid ontvallen. Mevr. Heremans
te Gent, gestorven in den ouderdom van 90 jaar, weduwe van wijlen Prof. Heremans,
met wien in 1854 voor het eerst weer na 1830 de Nederlandsche taal haar intrede
deed in de Hoogeschool van Gent; waar hij aangesteld werd - met Serrure - om een
leergang in de Geschiedenis der Nederl. Letterk. te geven. Zij was de dochter van
dokter J.F. De Hoon, een verdienstelijk Vlaamsch schrijver en de schoonzuster van
den dichter K.L. Ledeganck. Zij was een kloek-Vlaamschgezinde vrouw, die daarvan
blijk gaf door hare werken. Jaarlijks schonk ze aan het Willems-Fonds de noodige
gelden om de leerlingen der Gentsche weezenhuizen en van het Athenaeum, die zich
in het Nederlandsch onderscheidden, te beloonen. De ‘Heremanszonen’
Vlaamschgezinde leerlingen van het Athenaeum van Gent, nu aangesloten bij het
Alg. Ned. Verbond als afdeeling ‘Jong Vlanderen’, verliezen in haar een milde
beschermvrouw. Aan het Willems-Fonds vermaakte ze vóór haren dood een som
van 2500 frank.
*) Spreker vergat Zeeland en Drente.
Wie helpt mee om deze provinciën voor 't A.N.V. te veroveren, althans er een voorpost te
vestigen?
Red.
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Aan de geachte familie - Mr. H. De Hoon, de voorzitter van het Brusselsche
Congres, was haar neef - bieden we de betuiging onzer deelneming in haren rouw.

Liederavonden voor het volk.
Wie, die eenigszins met het doen en laten van het volk bekend is weet niet hoe laag
het lied staat waarmee het uiting geeft aan zijn lust tot zingen in oogenblikken dat
het zich de zware dagtaak wat lichter wil maken, of zijn vreugde wil te kennen geven
over de vrije stonden waarover het beschikt? Sentimenteele liefdeliedjes, tranerige
romances, verschrikkelijke moordgeschiedenissen zijn nog niet eens de ergste
specimens van het volkslied, wanneer wij weten hoe daarnaast het platste, het
gemeenste, het dierlijkste wehg tiert.
Zie op kermissen of op marktdagen zoo een groepje volksmenschen staan luisteren
naar de slepende melodiën van Lederen, die heeten L e n a d e B e d e l a r e s s e ,
Bertha de verlatene wees, Een huwelijk met een stervend
m e i s j e , D e a r m e w e d u w v r o u w , D e s t e r v e n d e j o n g e l i n g , enz. en
zie ze genoegen scheppen in een gedicht als het volgende, gevloeid uit de pen van
mad. Ellegiers, de talentvolle wederhelft van den heer Ellegiers, die samen met zijn
vrouw als liedjeszanger kermissen en jaarmarkten afloopt:
Ik was laatstmaal als chique jongen
Naar 't bal gegaan, het was er net,
'k Maakte daar menig bokkesprongen
Ik stond er voor ja, chic en net.
't Duurde niet lang, als ik vast schaarde
En vroeg ten dans, een meisje thans
Ook haar maar gauw liefde verklaren
Zij sprak Mijnheer, ik dank U voor de eer.
Refrein.
'k Dank U, en mercie, mercie, mercie
Wilt U niet geneeren
Of niet meer probeeren
'k Dank U, en mercie, mercie, mercie
'k Heb eenen die 'k geerne zie
'k Dank U en mercie.

en zoo voort, vier strofen lang met een steeds ver schillend refrein.
Als folkloristische bijdragen stellig niet van belang ontbloot, zijn zulke liederen,
- en waren het nog maar zulke alleen, - niet geschikt om den smaak van het volk
maar eenigermate te zuiveren. Zonder karakter, zonder eigenaardigheid, zonder
eenige innerlijke waarde zijn zij hoegenaamd niet in staat om iets in het gemoed en
in den geest van het volk wakker te roepen, terwijl de wijze, - meestendeels een
Fransch, maar ook wel een enkelen keer een Duitsch tingeltangeldeuntje, - waarop
de woorden pasklaar gemaakt worden, allen nationalen eigenaard mist.
Hoe dikwijls werd door hoogerstaanden niet de wensch uitgedrukt verbetering in
den treurigen toestand waarin het volkslied verkeert te brengen! En zij die er zich
voor inspanden namen werkelijk een zeer moeilijke taak op zich: want zij bonden
den strijd aan tegen sedert tientallen van jaren ingekankerde gewoonten, tegen een
diep ingewortelden slechten smaak. Moed, veel wilskracht en geestdrift, een stevige
hoop in de toekomst waren daartoe noodig.
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Van Frankrijk ging die beweging voor de veredeling van den volkszang uit; van
daar kwam zij in ons land en te Gent was het dat het W i l l e m s f o n d s in 1903 een
begin maakte met zijn liederavonden, van waar die beweging naar Antwerpen
oversloeg om door den Antwerpschen Tak van het A l g e m e e n N e d e r l .
Ve r b o n d te worden aangevat. Het is aan die laatste werking dat deze maandkroniek
zal gewijd zijn, omdat zij te Antwerpen misschien wel met den meest practischen
zin werd ondernomen en het verst werd doorgedreven, omdat zij er werkelijk populair
aan het worden is en er den officieelen steun, dat is dus de hoogere goedkeuring,
mocht verwerven van het bestuur der provincie en der stad Antwerpen.
Hoe zou zoo een poging doodgeloopen zijn, in-
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dien niet enkele krachtdadige personen, bezield met het heilig vuur, de leiding er
van in handen hadden genomen! En daarom moet in de allereerste plaats een warme
hulde worden gebracht aan de ontwerpers van het plan hier ter stede, de heeren Leo
en Albrecht Bouchery, die weldra flinke medewerking mochten vinden van personen
als de heeren René De Bock, den volijverigen secretaris van het werk, Edward Schiltz,
den practischen penningmeester, Julius Schrey, den muzikalen leider, en Julius
Benoit, den pianist, - die later vervangen werden door de heeren Karel Candael en
P. Crespin, - welke allen belangloos hun tijd en hun werk ten dienste van de
onderneming stelden. En grooter dan welke geldelijke vergoeding ook is de zedelijke
belooning die zij mochten ontvangen: n.l. de bijval waarmee hun werk bekroond
werd.
Weinig was er waarschijnlijk gedacht, toen men in 1904 per plakbrief en door de
dagbladen, vrouwen en meisjes uitnoodigde om op een zekeren avond in een zaaltje
van den Nederlandschen Schouwburg, welwillend door het Stedelijk Bestuur
afgestaan, bijeen te komen, ten einde gezamenlijk liederen aan te leeren, dat die
oproep door een 120 personen zou worden beantwoord, en dat de behaalde bijval
weldra zoo groot zou worden dat de zaal er door te klein werd en men verplicht was
te verhuizen. Een lokaal was weldra gevonden, dank zij de sympathie die men voor
de onderneming mocht ontmoeten bij den heer Edw. de Beukelaer, het hoofd van de
bekende chocolade- en biscuitfabriek, die de feestzaal van zijn fabriek met personeel,
vuur, verlichting ter beschikking van de ‘Liederenavonden’ stelde, die ook, wanneer
het noodig was het muziekcorps dat onder zijn werklieden bestond, A r b e i d a d e l t ,
zijn medewerking liet verleenen, en ook al eens de deelnemers aan de liederenavonden
op een chocoladefeestje onthaalde.
Men was dus begonnen met vrouwen; iederen Woensdagavond van 8¼ tot 9½ uur
kwamen zij bijeen; de teksten van de aan te leeren liederen werden tot een klein
boekje vereenigd, - er zijn nu reeds twaalf reeksen, - uitgedeeld; elk lied voorgelezen
regel voor regel, daarna voorgezongen, om vervolgens door de aanwezigen te worden
herhaald. Kort daarop beproefde men de werking te decentraliseeren en ook in een
andere wijk van de stad iets dergelijks te ondernemen, n.l. op Zondagnamiddag; dat
was in den winter van 1904. Doch dit mislukte volkomen, slechts kinderen uit de
buurt kwamen er heen. Het eerste jaar steeg het aantal bezoekende vrouwen tot 520;
maar het tweede jaar, toen ook de aanleeringen voor mannen begonnen waren, die,
evenals voor de vrouwen, om de veertien dagen plaats hadden, daalde het getal op
een ontmoedigende wijze, tot een groote twintig, zoodat het bestuur meende de
oplossing te moeten vinden in het aanleeren aan de mannen en vrouwen tegelijkertijd;
en dit had inderdaad den gewenschten uitslag. Ten einde alle opspraak te vermijden
liet men de mannen een kwartier langer blijven.
Iedere deelnemer of deelneemster wordt in het bezit gesteld van een genummerde
kaart, waarop naam, beroep en adres moeten worden aangeduid. Dit laat toe een
voortdurend toezicht uit te oefenen op het al of niet regelmatig bezoek van de
ingeschrevenen en stelt ook in staat statistische gegevens op te maken. Zoo was in
het laatste jaar de verhouding de volgende:
M a n n e n . Op 100 deelnemers telde men: studenten: 14; klerken: 22; daglooners:
10; diamantbewerkers: 8; schrijnwerkers: 8; soldaten: 5; zonder beroep: 6; verder
onderwijzers, schilders, beenhouwers, metselaars, schoenmakers, electriciens,
suikerbakkers, drukkers, tolbeambten, kappers, loodgieters, brievenbestellers, enz.
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V r o u w e n . Op 100 deelneemsters telde men: zonder beroep: 56; naaisters: 21,
fabriekarbeidsters: 8; modisten: 5; winkeljuffrouwen: 4; strijksters: 3; verder
dienstmeiden, borduursters, enz. Hierbij moet opgemerkt worden dat veel vrouwen
haar beroep niet willen doen kennen, en daarom liefst ‘zonder beroep’ opgeven.
Op de deelnemingskaart wordt tevens vermeld dat onder degenen die regelmatig
de liederenavonden bijwonen, op het einde van het jaar prachtige boeken zullen
worden verloot. Maar dit lokmiddeltje heeft hoegenaamd geen invloed op het
regelmatig bezoek. Doch het is in ieder geval een middel om Nederl. vakboeken en
letterkundige werken onder het volk te verspreiden.
Daarbij bepaalde zich echter de werking van de liederavonden niet. Niets werd
onbeproefd gelaten om het denkbeeld ingang te doen vinden en de werking bekend
te maken. Zonder te spreken over de groote propagandafeesten die opvolgend in de
Beurs en tot tweemaal toe in de feestzaal van den Dierentuin plaats hadden, over de
jaarlijksche herdenking van Peter Benoits sterfdag (11 Maart), te welker gelegenheid
uitsluitend liederen van den grooten Vlaamschen toondichter worden gezongen, zijn
portret wordt uitgereikt en een toepasselijke rede wordt gehouden, o.a. door Pol de
Mont; zonder te gewagen van de medewerking die de liederavonden verleenen aan
de herdenking van den slag der Gulden Sporen (11 Juli), waarop de zangers en
zangeressen nationale Vlaamsche liederen ten gehoore brengen, moet vooral gewezen
worden op de poging die werd aangewend op de Antwerpsche kermis van 1907, toen
daar een ‘barak’ werd opgetimmerd met den weidschen naam van ‘Zangpaleis’
betiteld, waar volksliedjeszangers werden aangenomen om er dagelijks de liederen
van de ‘Liederavonden’ te laten hooren en ze aan den man te brengen. Zoo werden
op zes weken tijds 8752 reeksen van 8 liederen, tegen tien centimes per reeks, dus
70.016 liederen verkocht. Veel publiek, waaronder stellig tot de aandachtigsten
mogen gerekend worden, matrozen en werklieden vond smaak in het voorgedragene,
en van belang was het ook dat door de bescherming van het Stedelijk Bestuur, het
A.N.V. feitelijk het monopolie van het laten zingen van liederen op de kermis kreeg.
Ook werd een overeenkomst getroffen met straatzangers die op de markten in de
stad en op groote jaarmarkten in het Vlaamsche land de liederen zouden zingen. Tot
nog toe, dat is tot in October 1907, werden reeds 7000 reeksen van 4 liederen verkocht.
In den winter is die werking natuurlijk gestaakt. En eigenaardig is het, dat het juist
het bovengenoemde echtpaar Elgiers is dat nu de liederen van het A.N.V. in het land
helpt verspreiden.
Aan de stad werd door de ‘Liederavonden van het A.N.V.’ het voorstel gedaan
om tijdens de laatste jaarlijksche gemeentefeesten in het Park een groot zangersfeest
in te richten. Dit voorstel werd aangenomen en het feest had plaats op 15 Aug. 1907.
Veertien volksmaatschappijen namen er deel aan; in drie stoeten trokken zij naar de
Groote Markt, waar door de verzamelde menigte, onder leiding van Edward Keurvels,
liederen werden uitgevoerd, terwijl ten stadhuize de premietrekking plaats had. De
stad had daarvoor een toelage van 1000 francs verleend.
De laatste overwinning behaalde men toen in het begin van Jan. 1908, met de
toelating van de hoogere krijgsoverheid, in de kazerne der Krijgsbouwkunde de
liederaanleeringen voor soldaten werden ingericht, die wekelijks zullen plaats hebben.
Het belangrijke van zoo een werking in die omgeving zal wel gemakkelijk worden
ingezien.
Dat zoo een beweging door de openbare besturen naar waarde werd geschat is dan
ook niet te verwonderen: de stad Antwerpen verleent, buiten haar zedelijken steun,
ook nog een jaarlijksche toelage van 800 francs; zij staat kosteloos de plaatsen op
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de kermissen af, verleent ook de medewerking van haar beambten en stelt haar
materieel ten dienste waar dit
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noodig is; de provincie Antwerpen geeft jaarlijks 300 francs. Ook in particuliere
ondersteuning, zooals die van den heer Bataille, die steeds kosteloos alles wat voor
de electrische verlichting vereischt werd, afstond, mocht men zich verheugen.
Is dit alles geen duidelijk bewijs hoe zeer het verzedelijkend streven van de
‘Liederavonden voor het volk van het A.N.V.’ op prijs wordt gesteld? En wanneer
men zich afvraagt of dit streven reeds een uitslag heeft opgeleverd, dan mag men
daarop volmondig ja antwoorden. Die werking had om te beginnen reeds ten gevolge,
dat de stad jaarlijks een prijskamp voor volksliederen inricht; de uitspraak van het
bekroonde lied heeft op 21 Juli, den nationalen feestdag, plaats en de Afdeeling van
het A.N.V. wordt dan steeds uitgenoodigd om daar op te treden. In dien prijskamp
was het dat het ‘Lied van den Smid’ werd bekroond, dat nu overal gezongen wordt,
dat reeds op draaiorgels staat en ook door de beiaard van het gemeentehuis te
Borgerhout, een voorstad van Antwerpen, ieder uur wordt gespeeld.
Niemand zal nochtans beweren dat het doel reeds ten volle werd bereikt. En hoe
zou dat op zoo een korten tijd mogelijk zijn? Ingewortelde gebreken uitroeien vraagt
veel tijd en een paar jaar zijn daartoe natuurlijk niet voldoende. Is het dus niet te
voorzien dat in de a l l e r e e r s t e toekomst het laffe, zoutelooze, onzedelijke volkslied
zal verdrongen worden, dan is het toch wel te verwachten dat men er binnen een niet
al te lang tijdsbestek toe zal komen, goede Nederl. liederen te doen zingen in het
huisgezin, op feesten en bijeenkomsten, in het werkhuis en misschien ook wel op
straat. Met het ‘Lied van den Smid’ werd dit laatste reeds bereikt. De straatjongen
fluit het al, de dienstmeid zingt het bij haar werk, en het heeft bewezen dat er, buiten
de sentimenteele liederen, waarnaar de voorkeur van de deelnemers en deelneemsters
aan de Liederavonden scheen te gaan, ook nog iets anders mogelijk is, wanneer het
slechts in den volkstrant is gedicht en gecomponeerd.
En de leiders van de ‘Liederavonden van het A.N.V.’, de heeren L. en A. Bouchery
en K. Candael gingen ook in Dec. j.l. het goede woord te Rotterdam verkondigen in
de ‘Nationale Vereeniging voor den Volkszang’ en in den Rotterdamschen Tak van
het A.N.V. Leiden, Den Haag en Temsche verzochten hen om ook daar op te treden,
en met voldoening mag teruggeblikt worden op de baan die reeds werd doorloopen,
terwijl de weg die nog met vereende, stoere krachten gebaand moet worden, vol
belofte voor den blik opdaagt.

Uit onze Takken.
A a l s t . Letterkundige Afdeeling. - De werkzaamheden worden regelmatig voortgezet.
Het voornemen om aan de zittingen af en toe een feestelijk karakter te geven mag
gelukkig genoemd worden, te oordeelen naar den goedgeslaagden feestavond van
27 Januari, waarop de gunstig bekende spreker, de heer Alfons Sevens, uit Gent, het
onderwerp ‘Mijn vernederd Volk’ behandelde en waarin hij verschillende
wantoestanden die onder ons volk heerschen, aan de miskenning van onze taal
toeschreef. Met de verschillende muziek-, zang- en declamatie-nummers behaalden
de dames A. De Nul en P. Van Herreweghe en de heer Is. Hallaert veel bijval.
De heer Valery D'Hondt zette zijn voordracht ‘De Kindsheid van het Nederlandsch
Tooneel’ voort en gaf als voorbeeld van de eerste tooneelopvoeringen den korten
inhoud van een mysteriespel, een abelspel en een sotternie.
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In een van veel smaak getuigende lezing deed de heer Nathalis Heyndrickx den
taal-virtuoos Lodewijk van Deyssel kennen.
Op 20 Januari opende de Tak de reeks leergangen van Hooger Volksonderwijs,
die nu iederen Donderdagavond zullen gegeven worden. Voor een goed gevulde zaal
hield de heer O. Van Hauwaert, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Gent, een
voordracht over ‘Een reis in Duitschland’ met lichtbeelden, waarmee het opgekomen
publiek zoo ingenomen was, dat het welgelukken van de gansche reeks nu bij voorbaat
verzekerd is.
Met het doel kunstsmaak en muzikaal gevoel bij ons volk te ontwikkelen werd
een loffelijke poging aangewend met den kunstavond, welke op Maandag 24 Febr.
plaats greep. Een paar artisten, de heer Arthur Wilford, toondichter en pianist te
Brussel, en de heer Prosper Baccaert, cellist, leeraar aan de stedelijke muziekschool,
hebben voor een aandachtig publiek sonaten van Marcello, Rubinstein en Grieg met
zooveel talent uitgevoerd, dat er aan de toejuichingen der talrijke toehoorders schier
geen einde scheen te zullen komen.
Het inleidend, uitleggend woord van den heer A. Wilford heeft er veel toe
bijgedragen om het uitgevoerde te doen genieten.
A n t w e r p e n . Het dagelijksch bestuur werd als volgt samengesteld: de heeren A.C.
Van der Cruyssen en Mr. E. Wildiers, voorzitters; J. Cox en Albrecht van Laar,
schrijvers; Frans van Laar, penningmeester. De heer A. Bossaerts, die sedert
verscheidene jaren het ambt van secretaris had bekleed, zag zich door bezigheden
gedwongen als dusdanig ontslag te nemen. Met spijt heeft men hem zien heengaan,
daar hij door zijn onvermoeide werkkracht groote diensten aan den Tak heeft bewezen
en hij flink heeft medegeholpen om hem tot den trap van bloei te brengen waarop
hij thans staat. Een hartelijk woord van dankbare hulde zij hem hier toegericht!
Door den heer Frans Oyen werd in de letterkundige afdeeling een belangwekkende
voordracht over de Praerafaëlieten gehouden, waarop overigens al de leden van den
Tak uitgenoodigd waren.
De afdeeling ‘Liederenavonden voor het Volk’ zette haar werkzaamheden in de
kazerne onverpoosd voort en met steeds toenemenden bijval. Op 17 Febr. sprak de
heer Pol de Mont er over het Vlaamsche Volkslied, en met zijn bekend talent wist
hij die eenvoudige volksjongens een uur lang onder de bekoring van zijn woord te
houden. De week daarop werd de liederavond met de tegenwoordigheid van den
kolonel van het regiment der Krijgsbouwkunde, den heer Pittoors, vereerd. Het mag
hier wel gezegd worden, dat het aan dezen, met rechtzinnig Vlaamschgezind gevoel
bezielden opper-officier te danken is, dat de afdeeling der liederenavonden haar
werkkring tot de kazerne heeft kunnen uitbreiden, en een welgemeend woord van
oprechte erkentelijkheid mag hem niet worden onthouden.
Een nieuwe afdeeling kwam in den schoot van den Tak tot stand, n l. de ‘Afdeeling
van hooger onderwijs voor het Volk’. Deze begon haar werkzaamheden met het
inrichten van een reeks lessen door den heer Pol de Mont in het Museum van
Beeldende Kunsten over ‘De Vlaamsche schilderkunst in de 19e eeuw’. De eerste
les had plaats op 23 Febr. en werd door een driehonderdtal personen bijgewoond. In
den loop van dit seizoen zal de heer Omer Wattez nog een reeks van zes lessen ‘Over
Germaansche beschaving’ geven. Den volgenden winter zal de nieuwe werking reeds
bij het begin van het seizoen aanvangen en wanneer de middelen het toelaten zal
men er de grootst mogelijke uitbreiding aan geven.
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C h a r l e r o i . In den loop der maand Januari werden door den heer Roel Schmidt,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Charleroi, met veel bijval twee belangrijke
voordrachten gehouden over Henrik lesen.
Zoo'n machtig als omvangrijk onderwerp aandur-
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ven in twee voordrachten, en geen afbreuk doen aan belangrijkheid en
aantrekkelijkheid, door die noodzakelijke bondigheid, was gewaagd. De heer Schmidt
bewees, dat gewaagde zaken niet immer onmogelijk zijn. Uiterst boeiend door 't
onderwerp zelf, wonnen die voordrachten nog aan helderheid en afwisseling door
de sierlijke taal waarover de heer Schmidt beschikt.
Op Zondag 16 Febr. kwam de heer André De Ridder van Antwerpen, een jonge,
maar veelbelovende schrijver, spreken over Stijn Streuvels.
De bevoegdheid van den heer De Ridder waar het Streuvels en zijn werk geldt, is
bekend. Daarom slaagde hij er in zijn toehoorders met Streuvels' innigste gedachten,
te doen meeleven. Een veropenbaring voor velen, die in de schijn-oppervlakkige
buiten-verhalen van den Vlaamschen schrijver het diepgevoelde en innige niet vatten,
dat er in besloten ligt en dat de heer De Ridder ons met zijn jeugdig-geestdriftig
woord onthulde. Bij velen zal hij de lust tot nadere kennismaking met Streuvels
opgewekt hebben.
D o o r n i k . Op Zondag 16 Febr. l.l. was door den Vlaamschen Kring van Doornik
in het lokaal ‘Bavaro-Belge’ een gezellige bijeenkomst belegd. Op het programma,
buiten talrijke Vlaamsche liederen, stond een voordracht met lichtbeelden over
‘Brugge’.
De heer J. Thyssen, vroeger aan de Nederlandsche Opera te Amsterdam en het
Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen verbonden, zong met veel bijval een
aria uit ‘Paljas’, ‘Ons Vaderland’ van Wambach en een aria uit ‘De Bruid der Zee’
van Jan Blockx.
De heer Allonsius droeg voortreffelijk de liederen ‘Te gemoet gaan’ en ‘Het blinde
Kind’ voor, en de heer Venneman zong met veel gevoel de liederen ‘Ik ken een lied’
en ‘Lentelied’.
Als spreker trad op de heer M. Neef, secretaris van den Kring. In een korte inleiding
verhaalde hij de geschiedenis van het Oude Venetië van 't Noorden’; het ontstaan
der gemeente, haar snellen vooruitgang, haar voorspoed, macht en rijkdom, haar
ondergang en eindelijk haar herbloei. Daarna vertoonde hij door middel van
lichtbeelden de voornaamste gebouwen, welke het grootsche verleden van die stad
in herinnering brengen, alsook eenige van die ‘hoekjes’, welke aan de stad haar
schilderachtig en eigenaardig karakter geven. Hij sloot zijn voordracht met de
bewering, dat van de vele bijnamen, welke men aan Brugge gegeven had, die van
‘Brugge die Schoone’ wel de meest juiste mag genoemd worden.
G e n t . Drie bestgelukte vergaderingen werden in den loop van Februari gehouden.
In de eerste trad mej. Dr. C.C. van de Graft uit Utrecht op om te spreken over de
Maria-legenden. Zij deed dit met zoo'n grondige kennis en eigenaardige kunst, dat
haar een overgroote bijval te beurt viel.
In de tweede oogstte de heer J. Lefèvre insgelijks veel bijval met het toelichten
van de te weinig bekende gedichten van V. de la Montagne.
Eindelijk kwam professor J. Vercoullie aan de beurt met een zaak- en leerrijke
voordracht over het oude volkslied, dit, naar aanleiding van Van Duyse's voltooid
standaardwerk over dit onderwerp.
Besloten is geworden de vroegere declamatieklasse voor de leden herinterichten
en zoodra mogelijk ook een zangklasse te stichten.
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L i e r . De letterkundige afdeeling hield twee vergaderingen, waar de heer Moens
zijn ‘Fantasies’ voorlas en de heer Lambrechts eveneens eigen werk voordroeg. Op
25 Febr. richtte de Tak het feest Dieltjens-Boogaerts in, dat door een uitgelezen
publiek werd bijgewoond.
L o k e r e n . Gedurende het afgeloopen jaar heeft de Tak niet stilgezeten. Het doel
indachtig: het Vlaamsche volk de ontwikkeling te helpen geven waarvoor het vatbaar
is, heeft hij zijn leden aangewakkerd tot het houden van voordrachten en het geven
van feestjes, die terzelfdertijd nuttig en aangenaam waren.
Tijdens het afgeloopen jaar hebben de leden de volgende voordrachten gehouden:
1. De heer L. Herbert: Eenige woorden over het Hollandsch-Belgisch Verbond;
2. De heer A. Borms: Een en ander over den economischen toestand van Peru;
3. De heer L. Herbert: Over Hélène Swarth;
4. De heer J. Van Winckel: Letterkundige ontleding van ‘Quo Vadis’ van
Sienkiewicz;
5. De heer L. Herbert: Over de linnenweetnijverheid in Vlaanderen;
6. De heer L. Herbert: Feestrede over Ledeganck;
7. De heer J. Libbrecht: Verscheidene voordrachten over aardkunde;
8. De heer J. Van Winckel: Over fotografie;
9. De heer L. Herbert: Over de Vlaamsche Beweging na 1830;
10. De heer H. Cools: Iets over vroolijkheid;
11. De heer L. Herbert: Over Jacques Perk;
12. De heer L. Herbert: Voorlezing der schikkingen voor het stichten van een
Vlaamsch Handelsverbond.
De voordrachten van de heeren A. Borms, over Peru en J. Libbrecht, over aardkunde,
werden door lichtbeelden aanschouwelijker gemaakt voor een uitgelezen publiek,
dat ook veel behagen schiep in het muzikaal gedeelte waarmee de voordrachten
gepaard gingen. Met voldoening kan worden vastgesteld, dat het vooral de dames
zijn, die de gezellige bijeenkomsten immer in goed getal bijwonen. Dat is een stap
voorwaarts, want de vrouw kan den Vlaamschgezinden grooten steun verleenen in
het verwezenlijken van het doel dat het A.N.V. zich heeft voorgenomen te bereiken.
Ook is de zangafdeeling zeer bloeiend en tot ieders bevrediging heeft Tak Lokeren,
dank zij de mildheid van eenige zijner leden, een mooie en goede piano kunnen
koopen. Onder de verstandige en kunstvolle leiding van den heer M. Van Hoecke,
hebben het dameskoor en het vierstemmig gemengd koor veel gewonnen en de
vertolking van de oude en nieuwe Vlaamsche liederen is hoe langer hoe fijner
geworden.
Op 11 Juli werd de Guldensporenslag op waardige wijze gevierd. Een dringende
oproep werd gezonden aan de Lokersche bevolking. Hoe jammer dat die niet met
meer geestdrift beantwoord werd! In de bovenzaal der ‘Belle Vue’ werd door den
heer A. Brijs, van Aalst, een voordracht gehouden over: ‘Vlaanderen en de slag der
Guldensporen’. Verscheidene onzer kunstminnende leden traden daarbij op, en de
koren van den Tak voerden eenige schoone liederen uit. Dit feest had veel bijval.
Ook het Kerstfeest, op 26en December, aan de leden, hunne familie en vrienden
aangeboden viel in aller smaak. Zulke feestjes zijn zeer geschikt om een gezellig
verkeer tusschen de leden te onderhouden.
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Maar wat vooral een geestdriftig onthaal gevonden heeft was de prachtige
Benoit-avond, welke op 20 Jan. het puik der Lokersche bevolking ter Academiezaal
deed stroomen. Groot was de indruk door de kunst van onzen grooten Vlaamschen
meester op de toehoorders teweeggebracht.
O o s t e n d e . De Tak is zeer werkzaam geweest op allerlei gebied, alhoewel
ongesteldheid van de sprekers herhaaldelijk de openbare voordrachten op het stadhuis
is komen onderbreken. Na de lessen van Dr. Verdeyen, die zeer veel bijval hadden,
werd een voordracht gehouden door den heer Dekkers, uit Antwerpen ‘Over den
Belgischen handel’ en van Dr. Lefèvre, leeraar aan het Athenaeum te Oostende, over
‘De beschaving der Oostersche volkeren’ met lichtbeelden.
Het immer aangroeiend getal toehoorders, dat op
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de laatste voordracht tot boven de tweehonderd steeg, toont hoe zeer de belangstelling
is opgewekt en geeft moed voor de toekomst. Ook de gezellige bijeenkomsten op
Maandagavond werden goed bijgewoond. De meest verscheiden onderwerpen werden
er behandeld. Voerden er het woord: de heeren Verbrugghen, over ‘De
geslachtsnamen’; Verschelde, over ‘Geestesoverspanning’; Dr. Verdeyen en, over
‘Dina Demers’; Dr. R. Van Oye, over ‘De zeekust’; Dr. Lefèvre, over ‘De University
Extension in het buitenland’ en over ‘Maurits Sabbe’.
Er werd een hevige pennetwist gevoerd tusschen de Franschgezince bladen van
Oostende, die een Waalsch regiem zouden willen zien invoeren op het Athenaeum.
De bewijzen door ons aangehaald waren zoo doorslaande, dat de Franschgezinde
bladen het al te kwaad kregen en opeens hun polemiek staakten. Er moet ergens een
ordewoord gegeven zijn, want dat plotselinge stilzwijgen komt al te verdacht voor.
We houden echter een oog in 't zeil en zullen ons niet laten foppen. ‘Ge mag gerust
zijn’, zooals men hier te Oostende zegt.

Postzegelafdeeling.
O n t v a n g e n . In dank ontvingen we partijtjes postzegels van: W. De Smaele, Brussel
(nieuwe Oostenrijksche); Van den Ende, Pietersburg, Transvaal; O.H. Smits, Zutfen
(De Ruijter); van de Heremanszonen, Gent; Frederichszonen, Oostende.
C o r r e s p o n d e n t e n . Weer meldden zich enkele correspondenten aan: W. van
Drimmelen, Doornrivier, Zeerust, Postbus 6, Transvaal; J. Lourens, Henegouwerlaan
85, Rotterdam; Von Geusau, secretaris afdeeling A.N.V., Bloemfontein, Oranje
Rivier Kolonie; F. Knoote, 4 Via Boccaccio, pensione Nova, Milano; O.H. Smits,
Bomhovestraat 23 a, Zutfen.
J o n g N e d e r l a n d . Met groot genoegen kunnen we mededeelen dat ‘Jong
Nederland’ te Amsterdam zijn medewerking heeft toegezegd. De heeren Aletrino,
Leidsche Gracht 78; D.J. Rigterink, 2e Helmersstraat 111, zullen als correspondenten
optreden.
Wanneer laat Haarlem's ‘Jong Nederland’ nu ook eens van zich hooren?
F i r m a 's die hunne postzegels aan ons afstaan: Redactie Zuid-Afrikaansche Post,
Heerengracht 254, Amsterdam; F. De Smaele, Mexicostraat, Brussel; Osw. De
Schamphelaere, Veldstraat, Gent; Edw. De Vynck, Steendam, Gent; Laurens
Boutmans, Antwerpsche Steenweg, Gent; L. Meert, Sint Nikolaas.
B e l g i ë . Naar de bladen meedeelen, krijgt België binnenkort twee nieuwe
postzegels: van 0.15 fr. en 0.40 fr. Zoolang deze postzegels nog niet zeer gemeen
zijn, kunnen wij er geld van maken. Laten onze leden die voor ons verzamelen er
z o o v r o e g mogelijk zenden. Maar men lette er op: geen postzegel van België
heeft waarde als het strookje: ‘Niet bestellen op Zondag’ er niet aan vast is. De
postzegel moet bovendien v o l k o m e n o n b e s c h a d i g d zijn. Geen tandje mag
er aan ontbreken. Willen onze Belgische leden, vooral onze Taksecretarissen er op
letten, dat het tot n i e t s dient het strookje van den postzegel af te scheuren als men
zijn brief of drukwerk n i e t 's Z a t e r d a g s a v o n d s op de post doet? Tot n i e t s ,
dan om den postzegel w a a r d e l o o s te maken.
O p b r e n g s t . De volgende maand zullen we in staat zijn een eerste mededeeling
te doen van het bedrag, dat we uit de postzegels maakten, dïe ons geschonken werden.

Neerlandia. Jaargang 12

Dat zal een denkbeeld geven van 't geen daar uit te halen is, wanneer zooveel leden
over de wereld ons werk willen steunen.
H. MEERT,
Secretaris van Groep België.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht,
dat voor doorzending zorg draagt.

Zuid-Afrika
Consul-generaal Knobel en Nederlanders te Johannesburg.
Van alle kanten, in Transvaal en hier te lande, gaan er stemmen op, of de heer Knobel
maar consul-generaal der Nederlanden in Transvaal mocht blijven. Een uitnemend
vertegenwoordiger van ons land op een moeilijken post! Een bevorderaar van
geestelijke en stoffelijke belangen van ons land als men er zich geen beteren hoeft
te wenschen! In dien geest oordeelen menschen van allerlei slag over hem.
Laat ons hopen, dat regeering en volksvertegenwoordiging het belang van het
behoud van dien man op zijn post het offer van wat geld, noodig in dat dure land dezer dagen zei nog de Engelsche minister van oorlog: nergens kost het onderhoud
van troepen zooveel als in Zuid-Afrika; en van Zuid-Afrika is het in de buurt van de
goudvelden het duurste - waardig zullen keuren.
Een van de vereerders van den heer Knobel schijnt zich echter, in een stuk vol lof,
dat hij, onder den schuilnaam Afrikaner, in de Volkstem, van Pretoria, den
consul-generaal heeft gewijd, dezen in iets onverdiend geprezen te hebben, ‘In
Johannesburg’, schreef Afrikaner, ‘het hij weer lewe geblaas in die Hollanders, als
Hollanders wat gevaar loop het om als zoodanig te verbaster, so's iedereen in die
goudstad verbaster’.
Daartegen nu komt de heer Arie van den Broek in hetzelfde blad op. Hollanders
die te Johannesburg verbasterd zijn, zegt hij, zijn er maar een vijf of zes, maar onder
de anderen is er opgewekt nationaal leven. Onder Milner's bestuur moesten zij zich
stil houden, maar na zijn vertrek herademden zij. De voormannen van de Nederlandse
Vereniging, de Vereniging Oud-Nederland en de Hollandse Klub brachten op
allerhande manier weer leven onder de landgenooten. En die herleving was er al,
toen de heer Knobel kwam.
En wat hun verbastering betreft, laat Afrikaner ‘hun woningen eens binnengaan,
letten op hun levenswijze, de gesprekken tussen hen en hun kinderen beluisteren en
goed letten op de taal door hen gebezigd, hun vergaderingen, maandelikse lezingen,
konserten bijwonen, letten op wat zij gewoonlik lezen en laat hij mij dan eens zeggen
of die menschen gevaar lopen te verbasteren!... De Hollanders zijn hier nog altijd
springlevend en gehecht aan afkomst, tradisie, taal en stamgenoten’.
Het doet goed dat te hooren. Maar al waren de Nederlanders in Johannesburg al
wakker toen de heer Knobel kwam, daar en elders in Zuid-Afrika, waar hij zijn
invloed kon laten gelden, is hij toch een kracht ter versterking van het nationale
gevoel. Daarin stemmen alle berichten van ginds overeen.

Afrikaansch Hollandsch.
Bij J.C. Juta & Co., te Kaapstad en elders, is verschenen een Beknopt Nederlands
Woordeboek voor Zuid-Afrika, bewerkt door Hubertus Elffers en dr. W.J. Viljoen.
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We hebben 't boek nog niet gezien, maar vinden er in Ons Land een uitvoerige
aankondiging van. Daaruit blijkt, dat het boek van meer belang is dan alleen als een
nuttig woordenboek.
Nuttig is 't zeker, want het geeft Zuid-Afrika een woordenboek, dat het noodig
heeft, n.l. van het ver-
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eenvoudigde Nederlandsch, zooals het nu welhaast algemeen in Zuid-Afrika is
aangenomen; bovendien van het vereenvoudigde Nederlandsch zooals het bepaaldelijk
voor Zuid-Afrika is goedgekeurd, d.w.z. met aanvaarding van alle woorden en
uitdrukkingen, die daar burgerrecht hebben verkregen.
Ons Land geeft eenige voorbeelden: briek, brandziek, vlei, vleigrond, kop (in de
beteekenis van bergtop), klipper, piering, kweeper, kierie, kiepersol, karba, manel.
‘Zelfs zijn opgenomen - zegt O.L. - de anglicismen en barbarismen, die in onze taal
zijn ingeslopen en zich daarin burgerrecht hebben weten te verwerven, zoals:
pavement, pigeonhole, ekspert, freetrader, notice-board, mayor, speaker, policeman,
juts (rechter), enz.’
Wellicht zijn er Nederlanders, die 't niet onbedenkelijk vinden, dat het Woordeboek
zijn gezag geeft aan Engelsche woorden, waarvoor er goede van Nederlandschen
stam bestaan. Het Engelsch heeft in Zuid-Afrika, in de taal van de Afrikaanders al
zooveel burgerrecht gekregen, dat men, eenmaal gebruikelijke anglicismen in een
Nederlandsch woordenboek opnemende, niet weet waar men blijft. Evenwel, als wij
zien hoe gastvrij Nederlandsche woordenboeken, in de laatste jaren hier te lande
uitgekomen, voor barbarismen zijn, mogen wij wel stil wezen. En ten slotte moeten
de mannen in Zuid-Afrika het weten.
Nu geven de bewerkers van het woordenboek in een voorrede, gedeeltelijk door
Ons Land aangehaald, te verstaan, waarom zij dergelijke woorden hebben opgenomen.
Zij zeggen: ‘Het is om dit element (d.i. het vereenvoudigde Nederlandsch) te sterken,
dat ons woordeboek verschijnt; een werk, dat berekend is, het spraakgebruik in
Zuid-Afrika niet te wijzigen, maar er die vorm aan te geven, welke het tot een alom
erkende scheut van het Nederlands op vreemde bodem zal doen verheffen;
tegelijkertijd, schoon niet zoekende aan de andere beweging (d.i. voor het
Afrikaansch) afbreuk te doen, aan het volk door opname van alle woorden en
uitdrukkingen, welke hier te lande burgerrecht verkregen hebben, een vergelijk
voorleggende, dat zich, onzes inziens, inzake de bestaande verdeeldheid treffen laat,
en waardoor het ganse volk zich zal kunnen verenigen tot één krachtige poging, om
de taal, die het liefheeft, te bevestigen en te sterken’.
Dus om het vereenvoudigde Nederlandsch nader tot het Afrikaansch te brengen,
m.a.w. om het Nederlandsch meer Afrikaansch van karakter te maken, is 't dat die
woorden en uitdrukkingen, die ginds het burgerrecht hebben verkregen, nu ook in
den vorm genaturaliseerd worden. Dit begrijpen wij goed voor zoover het betreft de
eerste reeks voorbeelden, die Ons Land aanhaalt: briek, brandziek, vlei en dergelijke.
Maar de tweede soort, de anglicismen? Zijn die noodig om het Afrikaansch
tegemoet te komen? Het is mogelijk, maar te oordeelen naar wat wij in Afrikaansche
kranten en boeken aan Nederlandsch en Afrikaansch gelezen hebben, moeten wij
zeggen, dat wij het veelvuldige gebruik van Engelsche woorden, uitdrukkingen en
zinswendingen veel meer in het Nederlandsch van schrijvers in Zuid-Afrika als in
hun Afrikaansch hebben aangetroffen. In zuiverheid van woordkeus en taalkarakter
leek ons meestal hun Afrikaansch meer van Nederlandschen stam dan hun
zoogenaamd Hoog-Hollandsch. En dat is verklaarbaar.
Daarom verwondert 't ons te lezen, dat 't Nederlands Woordeboek plaats inruimt
voor ‘pavement, pigeonhole’ en de rest, als een stap tot den vrede met het Afrikaansch.
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De zoon van President Steyn.
Colin Steyn vertrekt in deze maand uit Zuid-Afrika naar Nederland om aan de
Leidsche Hoogeschool zijn rechtskundige studën voort te zetten en in het
Zuid-Afrikaansch Recht te promoveeren.

Afd. Potchefstroom.
Het bestuur is voor 1908 samengesteld uit de heeren H. Altmann, voorzitter; De Witt
Hamer, ondervoorzitter en A.H. Koomans, secretaris-penningmeester.

Ned. Ver. te Johannesburg.
Het bestuur dezer vereeniging is thans samengesteld uit de heeren M.C.A. Meischke,
voorzitter; C.A. Breyer, penningmeester; D. Krabman, secretaris; P. Stoker, J. van
Bruggen, H.G. IJsebrand en J.P. Halberstadt Jr.

Hollandsch in Zuid-Afrika.
Door een onderwijzer te Kaapstad is de volgende Leefregel aan honderden
Afrikaansche onderwijzers en anderen verzonden:
1. Schrijf, spreek en praat zooveel mogelijk Hollands. En altijd zo goed als u kan.
Een taal (ook z'n moedertaal) goed te gebruiken is een der schoonste kunsten.
2. Verafschuw brabbeltaal.
3. Lees veel Hollands; help de Hollandse pers.
4. Gebruik uw Hollands in winkels en kantoren, opdat uw landgenoten goede
betrekkingen krijgen en men u eert als karaktervast man.
5. Beweeg uw vriend en vooral uw vriendin om 't Hollands te gebruiken. De
toekomst behoort aan de vrouw.

Oost-Indië
Een werkzame afdeeling.
De a f d e e l i n g S e m a r a n g heeft groote plannen en zal deze zonder twijfel ook
ten uitvoer brengen. Het bestuur is begonnen met een program, waarin o.m. wordt
gezegd:
Het bestuur der Semarangsche afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
trachtte reeds sinds lang in nauwere aanraking te komen met de hier in Indië geboren
Europeanen. Het Algemeen Nederlandsch Verbond toch heeft zich, onder meer, ten
doel gesteld, een hechten band te knoopen tusschen al de onderdeelen van het
Nederlandsche volk op de geheele wereld. De in Nederlandsch-Indië wonende
Europeanen vormen tezamen zulk een onderdeel van den Nederlandschen Stam en
onder hen zijn 't voornamelijk de hier in Indië geboren Nederlanders die, ver van het
moederland verwijlderd, wellicht nooit den Nederlandschen grond zullende betreden,
te weinig in den geest kunnen samenleven met het volk waartoe zij toch krachtens
hunne geboorte behooren. Een volk vormt eerst dàn eene volkséénheid als àllen
geestelijk met elkander samenleven, elkander steunen, elkander voorlichten en
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ontwikkelen. De hier geboren Europeanen zijn in dit opzicht misdeeld. Wonende op
een eiland - weliswaar een der schoonste plekken van het geheele aardrijk maar toch
feitelijk in een uithoek der wereld, ver van dat deel van het menschdom dat wij
Westerlingen het beschaafde deel plegen te noemen - zijn zij afgesloten van zooveel
goeds dat anderen voor 't grijpen hebben.
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Buitendien is er voor hen zoo weinig gelegenheid om met elkander van gedachten
te wisselen, hunne wenschen en verlangens in 't openbaar kenbaar te maken. De
Semarangsche afdeeling van het Nederlandsch Verbond wil daarin verandering
brengen. Het bestuur dier afdeeling heeft een commissie benoemd welke trachten
zal, het geestelijk leven onder de hier ter stede wonende, in Indië geboren Europeanen
te bevorderen en hen wat beter vertrouwd te maken met de denkbeelden van het
geheele Nederlandsche volk. Deze commissie nu heeft gemeend, voorloopig 't best
werkzaam te kunnen zijn in die richting door
1e: Av o n d v o o r d r a c h t e n
te doen houden over allerlei onderwerpen en daarbij aan de aanwezigen de
gelegenheid te geven, vragen te stellen en onderling van gedachten te wisselen,
en
2e: K l e i n e g e s c h r i f t e n
te verspreiden waarin verschillende zaken, welke ieder staatsburger behoort te
weten, op eene eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke, manier zullen worden
medegedeeld en uiteengezet.
D e a v o n d v o o r d r a c h t e n zullen voorloopig éénmaal 's maands plaats hebben
en de commissie zal alle moeite doen om een geschikt lokaal daarvoor te vinden, dat
voor hen die zij op 't oog heeft, gemakkelijk te bereiken is. Den eenen keer zal een
of ander merkwaardig verschijnsel in het Europeesche leven onder de aandacht
worden gebracht, waarbij dan, zoo mogelijk l i c h t b e e l d e n zullen worden
aangewend om de voordracht te verduidelijken; een andere maal zal een greep gedaan
worden uit ons eigen Indisch maatschappelijk leven, om zoodoende eene kleinigheid
bij te dragen tot verbetering van zooveel dat in de Indische maatschappij nog lang
niet is wat 't wezen moest.
D e K l e i n e G e s c h r i f t e n zullen éénmaal per maand verschijnen en gratis
toegezonden worden aan iedereen die daartoe zijn adres opgeeft aan den heer W.F.K.
Anemaet, Bodjong. Buitendien zullen zij zoo ruim mogelijk verspreid worden in de
drukst bevolkte wijken onzer stad.
De avonavoordrachten en de kleine geschriften vullen elkander aan. Want in de
vergaderingen zal men altijd vragen kunnen stellen naar aanleiding van 't geen in de
kleine geschriften is medegedeeld. En hoe meer vragen er gedaan worden, hoe liever
't de commissie zal zijn.

Chineesche scholen in de Oost.
Volgens 't O n d e r w i j s bestaat het plan drie scholen voor Chineezen te bouwen,
op ieder der drie hoofdplaatsen van Java één en deze drie door andere te doen volgen,
al naarmate er behoefte aan de nieuwe soort scholen blijkt te bestaan. Op geld behoeft
men dezen keer eens niet te zien. Tevens is aan de hoofden van gewestelijk bestuur
gevraagd, waar Chineesche scholen levensvatbaarheid kunnen hebben.

West-Indië
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De Kunstavond van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 13
Februari 1908 in het Tooneelgebouw Thalia.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond is weer in de gelegenheid geweest den leden
een kunstavond aan te bieden, door de heeren Mac Kenzie, Bueno de Mesquita en
Booms, met medewerking van de bestuursleden van het A.N.V. Boertje, Da Costa
en Oudschans Dentz, voorbereid.
Deze avond kan in alle opzichten als geslaagd genoemd worden.
Mevr. Charlouis, die de wals uit Faust (zetting Liszt) ten gehoore gaf, muntte uit
door hare buitengewone diepte van muzikale opvatting, terwijl de aanslag
onberispelijk en bewonderenswaardig was.
Mevr. De Vries Robles, ook geen onbekende in ons midden, wist door hare
prachtige voordracht en boeiende schakeeringen in de zangnummers, alle harten te
winnen.
Beide dames ontvingen dan ook van den Landvoogd, die dezen avond met zijne
tegenwoordigheid vereerde, eenige bloemstukken.
De levende beeldengroepen, voorstellende ‘De Ruijter het bevel ontvangende met
de vloot naar de Middellandsche Zee uit te zeilen’ en ‘De Staalmeesters’ van
Rembrandt, waren voor de heeren Booms en Mac Kenzie, de samenstellers daarvan,
een succes. Vooral ‘De Staalmeesters’. Dit nummer was in één woord meesterlijk.
Rembrandt's schilderij kon niet beter worden teruggegeven.
Men beweerde dan ook algemeen, dat dit het mooiste nummer van den avond was.
Dit wil niet zeggen dat ‘Hollands Glorie’ het vierstemmig lied van Richard Hol,
door 45 dames en heeren gezongen, onder leiding van den heer J. Bueno de Mesquita
en dat eigenlijk het hoofdnummer was, iets te kort wordt gedaan. Neen! Dit prachtige
lied is onberispelijk weergegeven.
Zooals het gezongen is, in die eenheid van samenvoelen, is er ook slechts één
woord voor. Het was voortreffelijk! en deed den leider en de zangers alle eer aan.
De voordracht van den heer Mac Kenzie ‘Tollens Brand’ werd door den vertolker
met veel vuur voorgedragen; ook hij oogstte eveneens grooten bijval.
Een leuk slot was het tooneelstukje ‘Het Paardenmiddel’. Alle personen die aan
de opvoering van het stuk hebben deelgenomen, kweten zich goed van hunne taak
en verdienen ten volle de hulde door het publiek gebracht.
Het was een heerlijke, een gezellige, een grootsche avond, zooals het Verbond het
niet beter zou kunnen verlangen.
De 2e Secretaris,
S. DA SILVA.
Paramaribo.

Lichtbeeldenavond te Paramaribo.
Woensdag 22 Jan. gaf Groep Suriname voor hare leden een lichtbeeldenavond over
land- en volkenkunde van Ned. Oost-Indië.
De onder-voorzitter, de heer F.C. Curiel, leidde den spreker, den heer B. Immink,
in, die zoo welwillend was zich op zijn doorreis in Suriname, beschikbaar te stellen
voor het A.N.V.
Onze West roemt zijn van humor tintelende beschrijving als nuttig en leerzaam.

Een feestdag in Suriname.
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De dag waarop de eerste scheepslading banana's van Suriname naar New-York in
zee gaat, vermoedelijk 28 Maart a.s. zal natuurlijk een feestdag zijn. Ieder begrijpt
van welk belang het is, de kolonie verrijkt te zien met een uitvoerproduct hetwelk
belooft de jaarlijksche uitvoerwaarde der kolonie met ongeveer een millioen te
verhoogen.
Er worden besprekingen gevoerd om dit feit te vieren door een uitstallings-wedstrijd
van winkeliers. Het Algemeen Nederlandsch Verbond schijnt zich voor dit denkbeeld
te interesseeren. Van de winkeliers die deelnemen aan den wedstrijd zal eene kleine
bij-
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drage worden gevraagd. De uitstallingen zullen eenige dagen duren, en de prijzen
voor de mooiste uitstaltingen zouden dan worden uitgereikt op den vertrekdag van
het schip. (Onze West.)

Ned. Antillen.
Van het Groepsbestuur.
Uit het verslag van de bestuursvergadering, 10 Febr. j.l. op Curaçao gehouden, kunnen
wij aansuppen, dat het Verbondsleven op onze West-Indische eilanden zijn gewonen,
bedrijvigen gang blijft gaan. Groote veranderingen of gebeurtenissen kwamen niet
voor.
De jaarverslagen van de verschillende eilanden kwamen op tijd in en werden allen
goedgekeurd. Het ledental blijft vooruitgaan, en dientengevolge bleek dan ook de
voorraad reglementen reeds spoedig te klein te zijn. De portretten van H.M. de
Koningin bleven grooten aftrek vinden. De voorraad bleek bij het groote aantal leden
te klein om aan de wenschen van allen te gemoet te komen, en tot aanvulling van
den voorraad, zoo noodig tegen betaling, werd besloten. Wederom een bewijs, hoezeer
onze Koningin in de harten harer onderdanen in de kolonie een groote plaats inneemt.
De aftredende bestuursleden werden allen herkozen.
Een groot verlies leed echter de Groep door het aftreden van haren voorzitter, den
heer Henriquez, die op deze vergadering mededeelde, dat hij wegens
gezondheidsredenen zijn ontslag moest nemen. In zijn plaats werd de heer Boomgaart
tot voorzitter benoemd.
Nadat de onder-voorzitter in hartelijke woorden den heer Henriquez gedankt had
voor alles, wat hij voor de Groep had gedaan, werd hem staande de vergadering het
eerelidmaatschap van de Groep aangeboden, welke benoeming door den heer
Henriquez werd aangenomen.
De opengekomen plaats in het bestuur werd ingenomen door den heer M.C.
Henriquez.

Ingezonden.
Neerlandiana.
Wat hieronder volgt is geschreven met het oog op de a.s. Jaarvergadering. Voorstellen
zijn het niet, doch gedachten ter overweging.
1o. Het veld van het Alg. Ned. Verbond wordt te groot om bearbeid te worden
door weinigen. Onder de jongere leden der Hollandsche Kerk te Johannesburg, in
Transvaal, bestaat een Vereeniging voor Christelijk Streven. Daar vertoonde zich
het zelfde verschijnsel. Het Bestuur kreeg de handen te vol. Een goede oplossing
werd gevonden door het instellen van ‘comitees’. Zoo ontstonden het Kijk-uit-comitee
(voor 't werven van nieuwe leden), 't Bloemen-comitee (voor de hospitalen), 't
Gevangenis-comitee (voor bezoek), 't Zondagschool-comitee, 't Armenbezoek-comitee
en 't Thuis-breng-comitee.
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Door 't instellen van ‘comitees’ zou 't A.N.V. meer kunnen doen.
2o. In Duitschland zijn voor weinig geld te krijgen levensgeschiedenissen van
beroemde Duitschers. B.v. van Goethe of Schiller in Bielefeld bij Velhagen en Klasing
voor f0.36. In 't Hollandsch bestaan er goede van Schiller, Franklin, Von Humboldt,
enz., indertijd vertaald door J.H. Maronier. De Ned. Bibliotheek gaf Drebbel (De
ster van 1572). Maar wie leert ons kennen de levensgeschiedenis van Chr. Huygens,
Erasmus, Boerhave, Spinoza, Leeghwater, Thomas à Kempis, Balth. Becker, Simon
Stevin, Maria Schurman en zoo vele anderen?
3o. De kinemathograaf-opvoeringen der laatste maanden laten naast zeer fraaie
voorstellingen uit natuur en leven zeer veel leelijks zien: Moord, brandstichting,
diefstal en wat dies meer zij. Hetgeen een zeer slechten invloed moet uitoefenen op
de jongere en oudere bezoekers van dergelijke vertooningen.
Kan het A.N.V. of een comitee van het A.N.V. niet iets doen in deze richting: de
kinemathograaf te maken tot opvoedingsmiddel.
De trilbeelden zouden alsdan een waardige plaats innemen naast tooneel, muziek
en voordracht.
4o. Er zijn in de groote steden zooveel knappe ambachtslieden zonder werk,
timmerlui, smeden, bankwerkers, enz. In den ouden tijd vond men het aardig om te
bezitten unicums, zooals een geheel opgetuigde driemaster, een nauwkeurige
nabootsing van een middeleeuwsch kasteel, enz, enz. Kunnen de leden van het A.N.V.
de werkzoekenden niet eens helpen door ze in de gelegenheid te stellen dergelijke
unicums te maken? Het zou de veelgeprezen huisvlijt ten goede komen tevens.
5o. Hoe staat het met Wederkeerig Dienstbetoon?*) Is het een doodgeboren kindje
geweest? Er bestaat een internationale vereeniging met hetzelfde doel, die zeer vooruit
gaat: de Cosmopolitan Correspondence Club, die haar zetel heeft in Amerika en
waarvan heel veel Hollanders lid zijn. Zij telt 5000 leden, in 1907 traden er 1300
toe. Ondergeteekende kwam er door in de gelegenheid Hollandsch te leeren aan een
Duitscher in Stettin. Het prospectus der C.C.C. prijkt met een Holl. kiekje uit Makassar
en in de laatste aflevering van de ‘Globe trotter’, het orgaan der C.C.C. prijken kiekjes
uit Celebes, Makassar, Paramaribo, en afbeeldingen van een Zuid-Afrikaansche
‘drift’ en van De Ruijter-briefkaarten en postzegels.
Kunnen de leden van W.D. dat goede voorbeeld niet eens volgen en door 't inzenden
van artikelen en foto's Neerlandia wat fraaier maken?
7o. Er zijn in Zuid-Afrika gedenksteenen geplaatst met de namen der Hollanders,
die sneuvelden in den Zuid-Afrikaanschen oorlog.
Zou het niet goed zijn als degenen, die het geluk hadden in het leven te blijven
hun wederwaardigheden eens opschreven en deze verzameld werden in een Gulden
Boek, zooals er een boek bestaat over den Fransch-Duitschen oorlog, gemaakt door
de dragers van het IJzeren Kruis?
Een A.N.V.-comitee zou op zich kunnen nemen deze gegevens te verzamelen.
8o. Lest best. Kan het A.N.V. er niet eens op aandringen, dat er op Borneo
spoorwegen worden aangelegd, bosschen gekapt, mijnen ontgonnen, gronden
vruchtbaar gemaakt, dat er wordt geploegd en gezaaid en geoogst?
Dan zouden in Holland niet zooveel menschen elkaar in den weg loopen en
Nederland aan den evenaar zou er beter door worden.
Gij die opgaat ter jaarvergadering op 28 Maart a.s. denkt over dit alles eens na.
Amsterdam.
*) Zie het bericht over W.D. in dit nummer. Red.
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J. RASCH.

Johan de Witt herboren.
De Redactie ontving uit Transvaal een stuk met het adres: den heer Johan de Witt.
Het adres der Redactie is Joh. de Witt s t r a a t 31.
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Allerlei en mededeelingen.
Holland op zijn best.
Op wetenschappelijk gebied is door een Nederlander wederom bewijs gegeven van
vindingrijke geleerdheid. Na jaren van noeste toewijding heeft Professor Kamerlingh
Onnes te Leiden eene ontdekking gedaan, reeds lang de heele wereld over begeerd
en nagestreefd, de vastlegging van het heliumgas. Prof. Lorentz schat de geslaagde
proef niet minder hoog dan indertijd het vloeibaar maken van de waterstof door Prof.
Dewar.
Niet dit heugelijke feit zelf echter, is eerste aanleiding dat het in Neerlandia wordt
vermeld. Ook kan hier geen uitweiding volgen omtrent zijn beteekenis en nog
onafzienbare gevolgen. Het behoort tot het terrein der hooge wetenschap.
Maar wat juist in Neerlandia op zijn plaats is, dat zijn de woorden van den
medewerker der Nieuwe Courant, die in het nummer van 4 Maart verslag doet van
zijn dubbel bezoek, aan Prof. Lorentz en aan Prof. Kamerlingh Onnes zelf. Die
woorden luiden zoo:
‘Wat ons wel het meest trof bij het onderhoud met beide hoogleeraren, was de
groote eenvoud en soberheid waarmede deze dingen verteld werden. Onwillekeurig
dachten wij aan de reclame waarmede zulk een ontdekking wereldkundig wordt
gemaakt en uitgebazuind, als zij in een ander hoekje van de wetenschappelijke wereld,
in Amerika b.v., gedaan wordt’.
Zóó is het. Wat waarlijk hoog staat, is bescheiden, overal en altoos. Maar geen
volk ter wereld misschien, is in zijn hart meer wars van vertoon en reclame dan het
onze. Dat is voor ons een deugd, soms misschien, in den strijd om het leven, ook een
zwakheid. Maar zedelijke zwakheid nooit.

Vreemd en Eigen.
Dezer dagen lazen we, hoe een bekend architekt in een bouwkundig tijdschrift zijn
beklag deed over het leelijke van de Nederlandsche uniformen van tegenwoordig,
terwijl toch een vroeger geslacht zich zoo smaakvol wist te kleeden. Nadat hij eenige
uniformen van het leger onder handen had genomen, kreeg de uitrusting van spooren tramkondukteurs een beurt. ‘Zij, die met de S.S. te Esschen aankomen’, zegt de
schrijver, ‘moeten zelf het vergelijk maar eens maken tusschen de Nederlandsche
en Belgische conducteurs ten opzichte der kleedij, of liever den “Schnitt”.’
Het blijkbaar onwillekeurige gebruik van het Duitsche ‘vergelijk’ in den zin van
‘vergelijking’ laten wij daar, maar begrijpt men waarom de schrijver hier van ‘den
Schnitt’ spreekt, in plaats van ‘den snit’? Waarom zou men in het Hollandsch van
‘Stuhl’ en ‘Buch’ spreken, als men ‘stoel’ en ‘boek’ kan zeggen? En zoo kon men
doorvragen.
Maar 't lijkt of de schrijver in het bouwkundige tijdschrift zelf het antwoord wil
geven, want een paar zinnen verder zegt hij: ‘De fout zit 'm in het zotte kunsteloos
naäpen uit den vreemde. De Hollandsche “originaliteit” (lees: oorspronkelijkheid)
bestaat bij velen, ook ten opzichte van andere kunsten, in het onbegrepen en ongevoeld
toepassen van uitheemsche elementen. Men verliest daarbij alle eigen karakter’.
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Voortreffelijke woorden! Is 't echter niet vreemd, dat deze architekt, een kunstenaar
in zijn vak, met een oog voor zuivere schoonheid ook in andere kunsten, niets schijnt
te voelen voor den eisch van zuiverheid en eigen karakter in zijn taal? Het is waar,
dat menschen die schrijver van hun vak zijn 't dikwijls niet beter maken, maar deze
architekt heeft de fout gespeurd: des Nederlanders lust om uitheemsche elementen,
onbegrepen en ongevoeld, toe te passen. Had hij 't Duitsche woord ‘Schnitt’ goed
begrepen en gevoeld, dan had hij ook geweten, dat ‘snit’ volkomen hetzelfde is. In
halve kennis en met gedeeltelijk gevoel meent men dat het vreemde woord iets anders
uitdrukt dan het Nederlandsche, dat er aan beantwoordt, en men gebruikt het vreemde
woord.
Dit verklaart het gebruik van vreemde woorden natuurlijk slechts ten deele. Er
komt gemakzucht bij en soms mooidoenerij; dikwijls ook armoede van gedachten,
die zich achter een uitheemsch woord verbergt. Men leze maar eerts met eenige
aandacht b.v. de beoordeeling van schilderijen en muziek in onze kranten! Hoe daarin
de machteloosheid om zich uit te drukken of het gebrek aan de noodige kennis, hoe
de zinledigheid schuil zoekt te gaan achter woorden uit een andere taal!
Dit herinnert ons wat in een kring van Engelsche schrijvers de Engelsche
onder-minister Winston Churchill, zelf een begaafd schrijver, onlangs van zijn taal
zeide: ‘Wat een edel voertuig der gedachte is niet het Engelsch!’ riep hij uit. ‘Men
kan geen bladzij schrijven zonder bepaald te genieten van den rijkdom en
verscheidenheid, de smedigheid en diepte van onze moedertaal. Indien een Engelsch
schrijver wat hij te zeggen heeft niet in 't Engelsch kan zeggen - en in eenvoudig
Engelsch - geloof dan maar, dat het de moeite van het zeggen niet waard is’.
Schrijf ‘Nederlandsch’ voor ‘Engelsch’ en 't blijft even waar.
Na deze les van een Engelschman - wij haalden vroeger reeds het woord van dien
Engelschen advokaat aan, die een getuige scherp terecht wees, toen die het
Hollandsche woord ‘slim’ gebruikte, waar de Engelsche taal hem ten dienste stond
- nog een van een Franschman, zij 't ook een Brit.
Sir W. Laurier, de eerste minister van Canada - een Fransche Canadees - kwam
verleden jaar te Parijs. De verslaggever van een Fransch blad vroeg hem daar om
een ‘interview’. Waarom spreekt u van een ‘interview’, en zegt niet ‘entrevue?’ zei
Laurier. Gij in Frankrijk moet waken tegen het insluipen van vreemde woorden in
onze taal.
Maar, de Franschen en Engelschen gebruiken onvergelijkelijk veel minder vreemde
woorden dan wij. Dat is niet alleen, omdat men onder hen over 't geheel minder
vreemde talen kent, maar stellig ook, omdat men er meer dan hier weet, dat het
‘toepassen van uitheemsche elementen’, zoolang die vreemd en niet eigen zijn, de
taal leelijk maakt.

Middelnederlandsch.
Bij Martinus Nijhoff in den Haag zal een Middelnederlandsch Handwoordenboek
van prof. J. Verdam verschijnen. Wij hebben er een proefaflevering van gezien. Dit
werk is bestemd voor hen, die aan het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs
en Verdam te veel zouden hebben. De uitgave van dat Woordenboek begon in 1882,
werd geregeld voortgezet en is nog niet afgeloopen. Men is tot de letter S gevorderd.
Het Handwoordenboek nu zal van de Middelnederlandsche woorden alleen de
beteekenis geven, waar 't pas geeft met voorbeelden opgehelderd; dat kan dus heel
wat korter worden dan het Woordenboek; toch wordt het nog een werk van belang,
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naar schatting tusschen de 100 en 120 vel druks. Maar die rijkdom van het
Middelnederlandsch dan ook! De proefaflevering (van a tot a c c o o r t ) doorlezende,
heeft men 't gevoel van te loopen in een diep, dicht woud, waar de doode stammen,
nog overeind of reeds ter aarde gevallen, niet te tellen zijn. Zooveel woorden treft
men er in aan, die niet meer in 't hedendaagsche Nederlandsch leven.
Wij hebben, uit de menigte, enkele woorden opge-
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teekend: a c h t e r l a t e n e s s e voor verzuim of verlatenheid - a c h t e r s p r a k e en
a c h t e r t a l e naast a c h t e r c l a p - a c h t e r t i d e n voor wijken - a e n b e r n e n
naast a e n b e r r e n en a e n b r a n d e n voor inbranden, invreten - a e n h e t e voor
overgrootvader - a e r t w e l p voor landskind, inboorling - a e r t w i n n e of
a e r t w i n n e m a n voor landbouwer - a f h e r t i c h en a f m o e d i g h voor bevreesd
- a f w o r d i c h voor afwezig. Overtalrijk zijn de samenstellingen met a c h t e r -,
a e n -, a f -, en vele de beteekenissen van nog gebruikte woorden die teloor gingen!
Nog iets over enkele woorden. Vooreerst over a c h t e r l a n t , waarvan wij de
beteekenis aldus opgegeven vinden: een land gelegen achter een ander. Dit is leerzaam
voor die schrijvers van tegenwoordig - krantenschrijvers nog al eens, maar ook
geleerden - die meenen, dat zij, in politieke of ekonomische opstellen, het Duitsche
woord H i n t e r l a n d onvertaald moeten overnemen, omdat het Nederlandsche
achterland niet hetzelfde uitdrukt als Hinterland, dat toch ook niets anders wil zeggen
dan: het land gelegen achter een ander.
Daar is het woord a c h t e r n o e n e voor achtermiddag. Menschen, die moeilijk
kunnen nalaten van a f t e r n o o n t e a te spreken, zouden 't met een kleine wijziging
dan gemakkelijk a c h t e r n o e n t h e e kunnen noemen.
Wij hebben tegenwoordig vrouwelijke advokaten, en weten niet goed hoe ze te
noemen, maar de titel bestond reeds vele eeuwen geleden in het Nederlandsch:
a d v o c a e t s t e r , hetgeen gezegd werd van Maria, als pleitbezorgster voor de
menschen bij God; gelijk a d v o c a e t , a v o c a e t of a v e c a e t in dien zin ook werd
gebezigd van Jezus.
Het woord a e r t h u u s is nog bekend als de naam van het landhuis van de Koningin
op den weg tusschen Apeldoorn en het Uddelermeer: het Aardhuis, maar in die streek
nog als a e r t h u u s uitgesproken. Dat is het huis - zoo lezen wij - waarin de boeren
het onverkochte graan in bewaring gaven. A e r t beteekent akkerbouw, ook de
veldvruchten, zelfs het voedsel van dieren.
Wie bepaald studie van het Middelnederlandsch wil maken, moet zich aan het
Woordenboek houden, maar voor wie alleen de Middelnederlandsche letteren verstaan
of zijn woordenschat verrijken wil, is het Handwoordenboek een zekere gids. Daar
staat de naam Verdam borg voor. En zoo is deze uitgave van belang voor heel den
Nederlandschen stam.

Zich zelf wegcijferen.
Dit is een kunst waarin de Nederlanders van den tegenwoordigen tijd het ver gebracht
hebben, al is er gelukkig verbetering op te merken sedert de oprichting van het A.N.V.
Bij den zwaren mist van 23 Januari l.l. werden 23 passagiers van de Amsterdam
gered door den Noorschen schoener Songa. Ter herinnering boden zij aan den
gezaghebber een theeservies met blad aan, waarop gegraveerd stond:
‘From the Survivors of the s.s. Amsterdam. In grateful remembrance of kindness
shown to them by Captain Johan Erlang on s.s. Songa 22-24 January 1908’.
Als er eens gestaan had:
‘Van de geredden van het s.s. Amsterdam. In dankbare herinnering aan de
vriendelijkheid hun betoond door den gezagvoerder Johan Erlang op het s.s. Songa
22-24 Januari 1908, denkt men dan, dat een Noor, dus iemand behoorende tot een
ander Germaansch volk, daar niets van zou begrepen hebben? Hij zou het ongetwijfeld
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in hoofdzaak begrepen hebben, en het zeker eigenaardiger en waardiger gevonden
hebben dan van 23 Nederlanders een Engelsche hulde te ontvangen.
Er zijn nog vele vreemdelingen, die niet weten dat ons volk een eigen taal heeft.
Door te handelen als deze 23 Nederlanders verspreidt men zeker geen betere
begrippen.
In den tijd van het Gemeenebest schreven wij overal in het Nederlandsch heen;
en de ontvangers van de brieven zorgden wel, dat ze die verstonden.

Wanklank op een Ned. muziekavond te Brussel.
De vorige maand schreef de verslaggever van het Vaderland te Brussel over dezen
muziekavond o.m.:
Het bestuur der Ned. Evang. Kerk alhier heeft ons vergast op een muziekfeestje,
dat ons het voorrecht verschafte kennis te maken met eenige ontluikende muzikale
talenten in de Nederlandsche kolonie te Brussel, alsook met een uwer stadgenooten,
mej. Toos Hoog. De jongedames Plugge en Hoek, nog echte bakvischjes, werden
om haar merkwaardig pianospel zeer bewonderd. Mej. H. de Heusch voerde met
groote geschiktheid op de violoncel een Sonate uit van Händel.
De zware taak van den avond rustte op mej. Toos Hoog. Zij droeg o.a. een stuk
voor van Jan Luiken, het Klokkenkerstlied van Pol de Mont, en het lieve idyllische
en toch diep-philosofische Merelnestje van Van Beers, om te eindigen met een
Wiegedeuntje van Cath. van Rennes, twee composities door Kor Kuiler, en een door
haar zelf gecomponeerd Lentelied. Mej. Hoog werd warm toegejuicht, en haar goed
geschoold en veelzijdig talent werd zeer gewaardeerd. De zaal was goed bezet, maar
als ik vragen mag, waarom toch moest dominee Hoek, die na afloop van het concert
aan al wie tot het welslagen daarvan hadden bijgedragen, een woord van dank wilde
uitspreken, dit doen in de Fransche taal, in plaats van zich daarbij te bedienen van
zijn moedertaal? Hij sprak immers tot alle Hollanders. Wanneer toch zullen Hollanders
buiten Holland eens leeren wat fierheid aan den dag te leggen over hun eigen schoone taal? Dominee Hoek's toespraak was ‘de’ groote wanklank van den avond.
Op dàt punt houd ik mij liefst aan de trotsche eenzijdigheid van den Brit, die ook in
den vreemde zichzelf blijft.

Hollanders op hun malst.
De Belgische correspondent van de N. Ct. schrijft:
De ‘Société néerlandaise de Bienfaisance’ alhier (ik g e l o o f dat die in het
Nederlandsch genoemd wordt: ‘Nederlandsche vereeniging tot hulpbetoon) neemt
zich voor, op Maandag 13 April a.s. in den Alhambra-schouwburg een uitvoering te
doen plaats hebben.
Dit is stellig een zeer loffelijk voornemen, zoowel in kunstopzicht als wat de
liefdadigheid betreft. Maar minder goed te keuren vind ik dat de hoogergenoemde
‘Société’ door middel van een uitsluitend in het Fransch gestelden omzendbrief die
uitvoering ter kennis van het publiek brengt, zelfs van het Nederlandsche publiek.
Laat de ‘Société’, die ‘considère date et semaine bien appropriées pour l'exécution
de cette dévote oeuvre’, zich niet verwonderen wanneer in Fransch-Belgische bladen
de draak wordt gestoken met dit Fransch, waarop de ‘Académie française’ wel wat
zou hebben aan te merken.
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Wederkeerig Dienstbetoon.
In een der eerstvolgende nummers van Neerlandia zal de volledige lijst der deelnemers
aan deze Afdeeling worden bekend gemaakt, opdat alle leden van het Verbond van
de werking dezer nuttige instelling kennis kunnen nemen.
Wij hopen daardoor meer belangstelling te wekken in dezen tak van dienst, dan
door de toezending van de naamlijst alleen aan de deelnemers, zooals het vorig jaar
geschiedde.
B. VAN DEN KIEBOOM, Secr. W.D.
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Staméénheid en stamverkeer.
(Van de Afdeeling Stamverkeer.)
In den laatsten tijd is men meer tot inzicht gekomen, dat de eenheid tusschen de
verschillende deelen van den Nederlandschen Stam vooral ook bevorderd en versterkt
moet worden door ontwikkeling van het verkeer tusschen die deelen.
Langzaam maar zeker stevent ons volk in den rechten koers. De
Nederlandsch-Belgische Commissie, de onlangs ingestelde Commissie voor den
Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen handel, de kunstreizen van Vlamingen naar het
Noorden, de tochten van wetenschappelijke Hollanders naar het Zuiden, de Leidsche
vacantie-leergangen, - het zijn even veel bewijzen, dat de droom, het eerst hardòp
gedroomd in de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen tot werkelijkheid
is geworden.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond wil vooraan zijn bij alle pogingen om het
onderling verkeer tusschen de deelen van den Nederlandschen Stam te verlevendigen,
overtuigd als het is, dat onbekend onbemind maakt; dat leeringen wekken, maar
voorbeelden trekken; dat ‘uit het oog’ ook ‘uit het hart’ is. Het wil aanmoedigen, dat
jonge Afrikaanders voor studie naar Holland of Vlaanderen komen, dat Vlamingen
leergangen en colleges in Holland bezoeken; maar ook, dat een sterke
plezierreizigersstroom uit Holland in den zomer kennis maakt met het heerlijke
Vlaanderen; dat Vlamingen in Holland den weg leeren kennen, evengoed als
tegenwoordig nog vaak in... Frankrijk; dat fabrikanten, landbouwers en kooplieden,
ook middenstanders, van Noord en Zuid voortdurend van elkanders
bedrijfsvorderingen op de hoogte blijven. Meer en meer zullen de Stamgenooten uit
verschillende streken dan gaan inzien, dat, ja, karakters en begaafdheden in
verschillende deelen van den Stam uiteenloopen, doch ook, dat zij elkaar aanvullen;
dat de deelen, afzonderlijk beschouwd, veel op brokken van een bouwval gelijken,
doch te zamen één bouwwerk vormen. En de beweging van handel, nijverheid en
landbouw zal de geestelijke beweging dan volgen of vergezellen. Zien wij iets
dergelijks niet reeds tegenover Zuid-Afrika, al is voor het Stamverkeer met dat gebied
nog veel te wenschen?
Zoo is het Bestuur van Groep Nederland van het A.N.V. er toe gekomen, een
Afdeeling Stamverkeer te stichten, die zich meer in het bijzonder tot taak zal stellen
het bezoek van stamgenooten aan Noord-Nederland te bevorderen.
Naar aanleiding van wenschen, die Vlaanderen heeft doen hooren, heeft Groep
Nederland allereerst een groot aantal a d r e s s e n verzameld v a n g o e d k o o p e
k o s t h u i z e n in Nederland.
Vlamingen, Indische verlofgangers en anderen, die een groot deel van hun
zomer-vacantie of verlof in Noord-Nederland wenschen door te brengen, kunnen,
door van die adressen gebruik te maken, op zuinige wijze veel zien en genieten.
Groep Nederland meende echter, dat het hierbij niet mocht blijven; en dus is
besloten,datv o o r 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
in Vlaanderen, Nederlandsch Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika, Amerika en elders
kosteloos inlichtingen zullen zijn te verkrijgen over a l l e s , w a t b e t r e f t r e i s
e n v e r b l i j f i n N e d e r l a n d . Men richte de aanvragen om inlichtingen tot den
Secretaris van Groep Nederland te Dordrecht of tot het Hoofdbureel van de Afdeeling
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Stamverkeer van Groep Nederland (Javastraat 90, Den Haag). Zooals gezegd is, zal
vooral aan veler wensch tegemoet zijn gekomen, doordat nu voor Nederland een
aantal adressen van goedkoope kosthuizen (prijs hoogstens f2.50 per dag) is
verzameld. Voor een eenigszins lang verblijf zijn de meeste hotelprijzen te hoog.
Het is te hopen, dat in de zomermaanden vele Stamgenooten van de aangeboden
gelegenheid gebruik zullen maken.
In verschillende plaatsen van Noord-Nederland zijn voorts z.g. Verkeer-bezorgers
aangewezen, d.w.z. vertegenwoordigers van het A.N.V., welke de buitenlandsche
Verbondsleden desgewenscht nog nadere inlichtingen zullen geven, hunne klachten
zullen in ontvangst nemen, en in het algemeen hunne belangen, waar noodig, zullen
behartigen. Alzoo wordt door het A.N.V. een volledige verkeersdienst ingericht,
waarbij ook samenwerking is gezocht en gevonden met andere vereenigingen, die
op dit gebied werken. Hoe grooter het aantal wordt van hen, die de hulp van het
A.N.V. op deze wijze inroepen, hoe meer het overtuigd zal worden, dat het den
goeden weg heeft ingeslagen, en zal uitzien naar nieuwe middelen tot uitbreiding
van het Stamverkeer.
Op gebeurtenissen of bezienswaardigheden eener bepaalde maand zal in Neerlandia
de aandacht worden gevestigd.
Om te openen een stukje over de vermaarde Hollandsche bloembollenvelden.
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Bloembollenvelden in Holland.
De lente is in 't land.
‘O Liefelijke lente dagen,
geen schoonder als het zappig groen,
dat de eerstontwekte boomen dragen,
dat de eerste lonken wassen doen
van 't ongeweldig zonnewezen,
dat, nauwlijks nog de kimme ontrezen,
ten avonde ebt al, na den noen’ -

dicht in jubelende klanken Guido Gezelle. Welk een kreet van verademing hooren
wij ook in zijn ‘Jam Liems transiit’:
‘Ach, weerom groent, alhier aldaar,
te gronden uit, het nieuwe jaar,
zoo lang verwacht en uitgesteld,
door 's winters onverwacht geweld.
De wee hergroent, 't hergroent al, in 't
verschiet: waar hier waar daar begint
de naakte grond bekleed te staan
met hope weêr van gras en graan’.

Het zal den vreemdeling, die omstreeks Paschen de Hollandsche velden tusschen
Leiden en Haarlem doorreist, te moede zijn, alsof hier de Natuur haar heerlijkste,
kleurigste, rijkste tapijten heeft ontrold, alsof hier het middelpunt is van haar
bloemenstrooiend weeldefeest! Blijde als uitgestoken vlaggen zijn de heltintige rijen
en streepen van hyacinthen, tulpen, narcissen, die zich heinde en verre uitstrekken
langs de spoorbaan, de landwegen, aan den duinrand, alom.

Eenige gegevens.
Hoe de teelt van bloembollen in de laatste 10 jaren is toegenomen, blijkt wel hieruit,
dat de uitvoer is gestegen van 5.700.000 K.G. in 1897 tot 15.200.000 K.G. in 1907.
Engeland, Duitschland en Oostenrijk-Hongarije, de Vereenigde Staten van Amerika,
en Zweden, Noorwegen en Denemarken treden volgens de statistiek als de
voornaamste koopers op. Immers, in 1907 werd uit Nederland naar de onderstaande
landen uitgevoerd:
Groot-Britannië en Ierland

6.300.000 K.G.

Duitschland en Oostenrijk-Hongarije

3.900.000 K.G.

Scandinavië en Denemarken

1.000.000 K.G.

Rusland

400.000 K.G.

Frankrijk, België, Italië, Spanje, Portugal, 700.000 K.G.
Griekenland, Turkije
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Vereenigde Staten van Amerika

2.800.000 K.G.

Overige werelddeelen

20.000 K.G.

Bloembollenveilingen zullen dit jaar o.a. gehouden worden te Beverwijk, Wijk
aan Duin, Velsen en Heemskerk.

Een heele stad opgespoten.
O, zoo vaak missen wij Nederlanders, zelfvertrouwen. Al heel gauw staan wij klaar
met het beweren: wat kunnen wij beginnen tegen groote wereldrijken met hun macht
van geld en invloed, en hun uitgestrekte afzetgebieden? Maar in sommige industrieën
toonen wij wel degelijk de baas te kunnen zijn. Waarom dus zoo klein van gelooven?
Onze diamantnijverheid handhaaft zich sedert eeuwen op de eerste plaats. Onze
gebruikskunst dringt met kracht naar voren. Als waterbouwkundigen staan wij
vooraan. En zoo is er meer. Onlangs weer heb ik eerbied gekregen voor den arbeid
onzer aannemers, die het tegen Amerika durven opnemen. En de Amerikanen zijn
toch zeker wel het volk bij uitnemendheid van het werken in het reusachtige.
Galveston, een stad van ongeveer 40.000 inwoners in Texas, aan den Golf van
Mexico, werd in 1900 geteisierd door een vreeselijken storm en vloedgolf. De halve
stad werd verwoest. Duizenden menschen verloren het leven.
Na de ramp besloot het stadsbestuur met voortvarende beslistheid onmiddellijk
maatregelen te nemen om een herhaling te voorkomen. De stad is de voornaamste
uitvoerhaven van katoen in geheel Amerika. Doch het grootste deel ervan lag
onbeschermd tegen de zee. Op zijn Amerikaansch besloot men eenvoudig ongeveer
drie kwart van de stad, 2300 huizen, op te vijzelen. Er werd aan de zeezijde een
forschen betonmuur gebouwd van niet minder dan zes Kilometer lengte en 17 Voet
hoogte. De daarachter gelegen grond zou eveneens zeventien Voet omhoog worden
gewerkt, om af te loopen met een helling van 1500 op 1.
Die ophooging durfden de grootsch denkende Amerikanen echter niet aan voor
de uitgetrokken som. Maar de kleine Hollanders wel. De Amerikanen meenden dat
dit ophoogen niet anders kon geschieden als door aanvoer van zand per schuit of per
spoor. Zoo ouderwetsch zijn wij niet meer. Wij spuiten het zand er eenvoudig op
met de bekende zandzuigers. En een Hollandsche firma, Gebroeders Goedhart van
Dordrecht, ondernam het reuzenwerk, waaraan zij nu reeds sedert 1904 bezig is.
De groote moeilijkheid was om het zand ter ophooging overal te kunnen brengen.
Het spuiten kan geschieden tot op een afstand van ongeveer 1600 M., maar het meest
verwijderde gedeelte, dat moest worden opgehoogd, lag veel verder. Toen groef men
simpelweg een kanaal van bijna vier Kilometer lengte dwars door de stad, en niet
maar een slootje, maar een waterweg van 100 M. breedte en 6 M. diepte, waarin de
zandzuigers konden opvaren; terwijl men op bepaalde afstanden het kanaal tot
kommen verbreedde, waarin de reusachtige machines konden keeren om terug te
varen naar zee, waar nieuwe zandvoorraad werd opgediept.
Op den grond, waar dit kanaal werd aangelegd, stonden natuurlijk huizen. Met de
eigenaren dier gebouwen kwam men overeen dat zij hun woningen zoo lang naar
een ander stadsgedeelte zouden rollen voor rekening van de firma, die ze later weder
op haar plaats zou brengen, zoodra het kanaal niet meer noodig was en weder was
volgegooid. Die huizen werden dan opgeschroefd, op houten rollen geplaatst en door
paarden weggetrokken.
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De stad werd nu als 't ware in polders verdeeld. Telkens werd een stuk afgedamd
en werden van den kanaaloever pijpen gelegd naar het afgedamde gedeelte, waarheen
het natte zand uit de zee werd gespoten.
Zoodra men nu begon met het opspuiten, kregen de inwoners hiervan kennis en
moesten zij zorgen dat hun huizen op de vereischte hoogte werden gebracht. De
menschen moesten dit voor eigen rekening doen; waren zij echter te arm, dan deed
men het gezamenlijk of soms wel voor rekening van de stad.
Dit opvijzelen lijkt meer dan het is, want de meeste huizen in Galveston zijn van
hout en staan afzonderlijk. Er zijn er echter ook van steen; maar zelfs dit bood geen
bezwaar. Zelfs een heele kerk en villa's van drie verdiepingen schroefde men op,
nadat men eerst den bovenbouw van de fundeeringen had losgewerkt.
Het gebeurde wel eens dat een inwoner niet tijdig gereed was met het
omhoogwerken zijner huizinge. Daarop kon het werk echter niet wachten. Het huis
werd eenvoudig ondergespoten en moest later weer worden uitgegraven.
Zoo werd het eene gedeelte na het andere omhooggedreven. De Hopperzuigers
werken van 's Maandagsmorgens zes tot 's Zondagsavonds 6 uur onafgebroken door
en werpen hun bulderende borrelingen de stad in, zooals de eerste foto duidelijk
aangeeft. Uit de pijpen bruisen het zeewater en zand in breede fonteinen omhoog.
Verder op, in het kanaal ligt een tweede Hopperzuiger te werken.

Neerlandia. Jaargang 12

53

Stadsgedeelte van Galveston tijdens het opspuiten.

Omhoog gewerkte kerk.
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Het stadsleven gaat onder het opspuiten rustig door. De bewoners blijven in hun
huizen en zien het belangwekkende schouwspel van uit hun woningen aan. De
electrische tram staakt den dienst geen oogenblik. Als 't niet anders kan, gaat haar
baan over de ijzeren buizen, waardoor het zand en zeewater spuiten. Time is money
in Amerika. Het jachtend bestaan mag niet worden gestremd, zelfs niet om zulk een
onderneming.
Van heinde en ver komen elken Zondag duizenden naar het werk onzer
landgenooten zien. Zij bewonderen het, maar tegelijk zijn zij bang geworden voor
de mededinging van het kleine Nederland. De invoer der twee eerste zuigers hebben
zij niet belemmerd. Zij kenden die werktuigen dan nog niet; doch toen er een derde
en een vierde zuiger op komst waren,

Vóór het opspuiten.

hebben zij alles beproefd om te beletten, dat die werktuigen van Nederlandsch maaksel
in Amerika aan land werden gebracht. Dat is niet gelukt; maar wel hebben zij gedaan
gekregen, dat er een wet is bekrachtigd, waarbij het verboden is in Amerika in het
buitenland vervaardigde baggermachines te gebruiken.
Het groote Amerika met zijn reusachtige nijverheid bang voor het kleine Nederland.
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Maar bewondering hebben de Amerikanen voor dit grootsche ondernemen van
deze firma uit een stad, waarvan de meesten hunner nimmer hebben gehoord. Zij
ontveinzen het zich niet dat het wijds gedacht is om een zoo groot kanaal te graven
met geen ander doel dan om het opspuiten te vergemakkelijken.
Die kloeke Nederlandsche aannemers-firma houdt onzen naam in het verre Amerika
weder hoog.
***
Het was op een winteravond, dat ik ten huize van ds. Loeff te Dordrecht al deze
bijzonderheden van zijn zoon, den werktuigkundigen ingenieur, vernam. Wij zaten
in de gezellige ouderwetsch gemeubelde kamer, warm van donkere kleur. Op de
groote tafel had de heer C. Loeff, in het helle licht der breed bekapte lamp, een
plattegrond van Galveston uitgespreid en met tal van fotografieën verduidelijkte hij
zijn mededeelingen. Hij sprak met echt Hollandsche kalmte en beslistheid over dit
reuzenwerk en hoe langer hij vertelde, hoe hooger mijn bewondering steeg voor dit
kranig ondernemen, want hoeveel onverwachte moeilijkheden bleken er niet telkens
te overwinnen. Maar daarin toonden de aannemers een onzer beste nationale
eigenschappen: onze taaiheid, ons doorzettingsvermogen, waarvoor de Amerikanen
weer bewondering hebben.
De heer Loeff is belast met het doorloopend toezicht op het onderhoud der
machines.
Onze foto's stellen voor het opspuiten van een afgedamd stadsgedeelte, met een
opgevijzelde villa van twee verdiepingen op den voorgrond; de opgevijzelde steenen
kerk, en een straatstuk vóór en na de opspuiting,
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Na het opspuiten.

waarbij op een paal is aangeteekend, de hoogte waarop de bodem moet worden
gebracht.
FREDERIK ROMPEL.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
André Schmidt †
Den 27sten Januari bereikte ons telegrafisch de droeve tijding uit Berlijn, dat de heer
André Schmidt Vertegenwoordiger te Tokyo van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen.
Voor enkele weken ontvingen wij schriftelijk nadere bijzonderheden, waaruit
bleek, dat hij bij het onderzoek in het proefstation van de Electrische
Tramweg-Maatschappij te Altona bij Hamburg door een hoogspanningstroom werd
getroffen en onmiddellijk gedood.
De heer Schmidt was in de kracht van zijn leven, hij stierf in den ouderdom van
33 jaren. In 1903 naar
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Japan gekomen, trad hij begin 1905 als ingenieur in dienst van het Tokyo-kantoor
der firma Siemens Schuckert Werke, Berlijn, waar hij door zijn groote bekwaamheid
snel vooruitkwam en waar hij om zijn innemend karakter zeer gezien was. Hij vertok
in November vorig jaar met verlof naar Europa, een reis gedeeltelijk voor ontspanning,
gedeeltelijk in het belang van de zaken zijner firma.
Onze kleine kolonie in Japan verliest in hem een harer hoogst staande leden. Zij,
die hem van nabij kenden, betreuren in hem een trouw vriend, die altijd onbaatzuchtig
hielp waar steun noodig was. Zijn heengaan laat in ons midden een open plaats, die
moeilijk te vullen zal zijn.
Wij houden zijn nagedachtenis in eere.
Yo k o h a m a , 25 Maart 1908.
Wm. HOLST.

In het belang van den Nederlandschen Uitvoer-Handel.
Er is in Neerlandia al eenige malen de wenschelijkheid besproken van één ambtenaar,
belast met de inspectie van consulaten, van iemand met dezelfde bevoegdheden en
taak als de Amerikaansche ‘Consuls-General at large’.
Niet alleen zou zulk een inspecteur de geschiktheid van de tegenwoordige
consulaire ambtenaren van nabij kunnen beoordeelen, doch hij zou ook over die
landen, waarmede onze betrekkingen weinig te beteekenen hebben en voor veel
uitbereiding vatbaar zijn, nauwkeurige gegevens kunnen verzamelen en zeer belangrijk
kunnen bijdragen tot het uitbreiden van onze handelsbetrekkingen met het buitenland.
Het is den in het buitenland gevestigde Ned. handelslieden algemeen bekend, dat
onze consulaire dienst met uitzondering van de weinige punten, waar beroepsconsuls
zijn gevestigd, nu niet bijster veel te beteekenen heeft. De meeste honoraire consuls
zijn vreemdelingen en hoewel de zaken soms aan hoogst bekwame handen zijn
toevertrouwd, geloof ik niet te veel te zeggen als ik beweer, dat zulke gevallen tot
de uitzonderingen behooren. Dat het wel eenigermate voor de hand ligt, kan ïeder
begrijpen. De honoraire consuls krijgen voor zooverre bekend niet eens eene toelage
voor bureaukosten, representatie enz. en moeten dus bepaald personen zijn, die
vermogen bezitten en om der wille van de waardigheid zich allerlei uitgaven
getroosten, zoo zij tenminste geen Nederlander zijn en het uit vaderlandsliefde doen.
Onder deze omstandigheden zal er dan ook meestal weinig lust bestaan om
uitgebreide verslagen te schrijven, inlichtingen in te winnen enz.
De lijdende partij is in zulke gevallen de Ned. uitvoerhandel.
Het is niet zeer waarschijnlijk, dat in dien toestand voorloopig verandering gebracht
wordt, daar op de begrooting eene betrekkelijk zeer geringe som voor onkosten door
consulaire diensten veroorzaakt is uitgetrokken.
Dat het voor de Ned. handel en industrie van het grootste gewicht is zich een deel
van den exporthandel te verzekeren en zich niet de loef te laten afsteken door andere
naties, behoeft geen betoog. Waarom zouden dan niet eenige der meest bekende
handelaren en fabrikanten de handen ineen slaan en voor eigen rekening een bekwaam
man uitzenden met handelservaring en talenkennis, iemand door verblijf in het
buitenland geschikt om in hun belang gegevens te verzamelen in verschillende landen
om zoodoende den weg te banen voor vertegenwoordigers van Ned. huizen.
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Zoo de kosten aan het uitzenden van zoo iemand verbonden door velen gezamenlijk
gedragen worden, zullen daartoe huizen medewerken, die onmogelijk voor eigen
rekening iemand kunnen uitzenden en toch gaarne betrouwbare inlichtingen wenschen.
Het moet niet de bedoeling zijn, dat zulk een vertegenwoordiger onmiddellijk
optreedt als vertegenwoordiger van Ned. huizen. Hij moet in de gelegenheid gesteld
worden toestanden te bestudeeren, aan hem gerichte verzoeken om inlichtingen te
behandelen, verslagen van consuls van andere landen na te gaan en uitvoerig verslag
uit te brengen aan de personen, die hem uitzenden.
Deze weg wordt door Duitsche exporthuizen en fabrieken zeer vaak ingeslagen
en heeft er zeer toe bijgedragen om den Duitschen handel in alle streken der wereld
voet te doen krijgen.
Nog onlangs vertoefde, naar mij van welingelichte zijde wordt medegedeeld, in
Mexico gedurende geruimen tijd iemand, uitgezonden door de Wiener Handelskamer
met eene opdracht geheel en al in den geest van het hierboven aangegevene.
Ik ben er zeker van, dat Vertegenwoordigers van het A.N.V. met alle
bereidwilligheid zulk een vertegenwoordiger van den Ned. handel met hun ervaring
en raad zullen bijstaan.
Gaarne zou ik in de kolommen van Neerlandia de meening van verschillende
zijden over bovenstaande willen vernemen.
Misschien wil de vereeniging ‘Het Buitenland’ er ook wel eens een en ander over
zeggen.
J. TEN NAPEL,
Mexico D.F., Maart 1908.
Vert. A.N.V.

H.M. Kruiser ‘Gelderland’ in Mexico.
Voor de Ned. kolonie in Mexico eene onvergetelijke gebeurtenis, dat bezoek van de
‘Gelderland’ aan Mexico!
Dat het als zoodanig door allen werd beschouwd bewijst wel de feeststemming,
waarin we zonder uitzondering verkeerden gedurende meer dan een week, toen we
het genoegen hadden den commandant en de officieren der ‘Gelderland’ in ons
midden te zien.
Met alle eer en onderscheiding heeft de Mexicaansche regeering den commandant,
Kapt. t/Z. Baron Van Asbeck en hem begeleidende officieren als hare gasten
ontvangen en op deze wijze het duidelijkste bewijs gegeven, hoezeer de hooge
onderscheiding, het Grootkruis in de Orde van den Ned. Leeuw, door H.M. de
Koningin aan President Porfirio Diaz toegekend, door dezen en het Mexicaansche
volk op prijs is gesteld.
De President zond een extra-trein bestaande uit salon-rijtuigen en bagagewagen
voor zijn persoonlijk gebruik bestemd, onder geleide van twee officieren van hoogen
rang naar Veracruz om de gasten af te halen en liet hun gedurende hun oponthoud
in de hoofdstad steeds alle mogelijke voorkomendheid bewijzen.
Afgevaardigden der Ned. kolonie waren aan het station tegenwoordig om de
landgenooten te verwelkomen en zagen met genoegen, dat later op den avond na een
bezoek aan het Circulo Belga-Hollandes hunne uitnoodiging aan den commandant
en overige officieren om met hen het avondeten te gebruiken, ondanks de vermoeiende
reis welwillend werd aangenomen.
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De overhandiging van de versierselen der orde geschiedde met bijzondere
plechtigheid in het bijzijn van alle Ministers en grootwaardigheidbekleeders, alsmede
van tal van hooggegplaatste officieren, terwijl een groot aantal uitgenoodigden, tot
het voornaamste Mexicaansche publiek behoorende, tegenwoordig was.
Door bijzondere oplettendheid van den ambtenaar, belast met de regeling van den
dienst in het Paleis, was voor de Ned. kolonie eene bijzondere plaats beschikbaar
gesteld in de onmiddellijke nabijheid van den President.
Met bijzonderen trots zagen de aanwezige Nederlanders de flinke figuren, gekleed
in de elegante uni-
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form der Ned. marine-officieren, welke de bewondering van het publiek opwekte,
gewoon aan de overladen uniformen, eigen aan Latijnsche landen.
De plechtigheid was indrukwekkend. Tot aller verwondering en verrassing hield
Kapt. t/Z. Van Asbeck in de nabijheid van den President aangekomen, bijna zonder
eenig accent, in vloeiend Spaansch eene rede, die woord voor woord door alle
aanwezigen werd verstaan en op prijs gesteld.
Het antwoord van President Diaz, eveneens in 't Spaansch, gaf blijken van groote
erkentelijkheid voor de hem toegekende onderscheiding, welke hij zeide te
beschouwen als een blijk van waardeering voor het Mexicaansche volk bestemd.
Na afloop der plechtigheid namen de officieren deel aan een banket, hun
aangeboden door de leden der Ned. Vereeniging, hetwelk werd opgeluisterd door
muziek van den Gen. Staf en waarbij eene hoogst gezellige stemming heerschte en
door den commandant, den Consul-Generaal, den voorzitter der Ned.

Banket der Ned. Ver. te Mexico D.F.

Vereeniging, alsmede door den Vertegenwoordiger van het A.N.V. en verschillende
andere heeren het woord gevoerd werd.
Het volgende telegram werd aan H.M. de Koningin verzonden:
‘Leden der Ned. Vereeniging en officieren Kruiser “Gelderland” bieden eerbiedige
hulde en wenschen aan Uwe Majesteit en het Koninklijk Huis. Consulgen.
Kosidowski, Commandant Vanasbeck, President Ned. Ver. Grothe’.
Daarop werd den volgenden dag door den Consul-Generaal het volgende antwoord
ontvangen:
‘Hare Majesteit dankt U leden der Nederlandsche Vereeniging en officieren
welgemeend voor aangeboden huidebetuiging. Adjudant Van Tuyll’.
Op bijzondere uitnoodiging van den President, Generaal Diaz, bracht de
commandant na afloop van het banket, vergezeld van eenige zijner officieren, een
bezoek aan mevr. Carmen Rubio de Diaz, de waardige echtgenoote van Generaal
Diaz.
Des avonds vertrokken de officieren en leden van het Bestuur der Ned. Vereeniging,
alsook verscheidene hooggeplaatste regeeringspersonen, waaronder majoor Porfirio
Diaz Jr., als persoonlijke vertegenwoordiger van zijn vader, per extra-trein naar
Coyoacan D.F., om aan een feestmaal deel te nemen, aangeboden door den heer
Kosidowski, Consul-Generaal der Nederlanden in Mexico.
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Twee dagen daarna werden de feestelijkheden vanwege de Ned. Vereeniging
georganiseerd, besloten met een concert, onder leiding van den bekenden Ned.
virtuoos en componist Maurice Meerloo.
Een groote verrassing was voor allen het zingen van het ‘Wien Neerlands Bloed’,
in Ned. tekst door den veelbelovenden Mexicaanschen baryton Selvin, door de
aanwezigen staande aangehoord. Zeer verdienstelijk was het spel van den heer
Meerloo op de viola d'amore, terwijl nog vermelding verdient het spel van den
begaafden dilettant Emilio Wolft, alsmede het gezang van de Weensche zangeres
mevr. Scholler, welke o.a. een Ned. liedje van den heer Meerloo ten gehoore bracht.
Een bal besloot den hoogst gezelligen avond.
Voor het vertrek van den commandant en hem vergezellende officieren bood
President Diaz hun ten Paleize een schitterend banket aan, waaraan verschillende
diplomatieke vertegenwoordigers, alle Ministers en vele grootwaardigheidsbekleeders
deelnamen.
De terugreis naar Veracruz werd gemaakt per Presidential trein, gelijk de heenreis.
J. TEN NAPEL,
Mexico D.F., Maart 1908.
Vert. A.N.V.

Uit Mexico.
Aan het Hoofdbestuur van het A.N.V.
Mijne Heeren!
Ik dank u zeer voor de door u gedane moeite om mij het adres op te geven van
iemand, die veel vee naar het buitenland verzendt.
Zoo spoedig mogelijk zal ik dit adres aan de Rosario Dairy Co. opgeven en den
administrateur nogmaals aansporen om eens een proef met rechtstreeks uit Holland
betrokken vee te nemen.
Het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam had mij ook al eenige adressen
van vee-verzenders opgegeven. Ik vrees echter, dat de zaak niet tot stand zal komen
wegens de te hooge vrachten, want behalve commissie, voer enz. moet men voor
een kalf
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f150. - vracht en voor eene koe of een stier f300. - à f400. - betalen, terwijl de vracht
voor eene koe van Chicago naar hier slechts ongeveer f50. - bedraagt. Wel zijn de
Hollandsche koeien uit de Vereenigde Staten (waar ze Holstein Cattle genoemd
worden) meestal gekruist, doch er zijn ook goede melkgevers onder, die voor f200.
- à f300. - kunnen worden gekocht wat voor eene groote melkerij als de Rosario
Dairy Co. natuurlijk veel voordeeliger uitkomt; niettegenstaande zal er, volgens 't
zeggen van den administrateur, het volgend najaar eens een kleine proef genomen
worden.
Er is hier overigens in deze republiek veel vraag naar goed melkvee, meer dan
naar mestvee, zooals verleden zomer gebleken is door een proef genomen door de
Shorthorn Breeders Association in Texas. Deze vereeniging heeft eenige
prachtexemplaren van door haar gefokte Shorthorns naar de tentoonstelling in
Goyoacan, een plaatsje dicht bij de hoofdstad Mexico, gezonden, waar zij slechts
prijzen kon bedingen, die maar even de kosten dekten.
Ook deed deze vereeniging verkeerd door de dieren bij opbod in openbare veiling
te verkoopen, iets wat hier in Mexico geheel onbekend is. Ik weet niet of genoemde
vereeniging dit jaar de proef nog eens zal herhalen. Mocht dit wel het geval zijn, dan
zal ik u met den afloop daarvan in kennis stellen.
Nog steeds ontvang ik geregeld brieven van jonge landgenooten, die naar Mexico
wenschen te gaan, hetzij om vorderingen te maken of om gezondheidsredenen. Wat
de eersten aangaat moest ik tot mijn spijt, velen afraden naar hier te komen, omdat
ik bij 't lezen van hunne brieven den indruk kreeg, dat hun kennis te gering was. De
noodige talenkennis moet men vooral niet te gering achten, omdat de handel voor 't
grootste deel in handen is van Amerikanen, Duitschers, Franschen enz., zoodat men
behalve het Spaansch ook nog Engelsch, Duitsch of Fransch vloeiend moet kunnen
spreken om eene eenigszins goed betaalde betrekking op een handelskantoor te
kunnen veroveren.
Voorts wordt er hier op de kantoren druk gewerkt, hoewel de afstand tusschen
patroon en bediende hier niet zoo groot is als in 't vaderland.
Verder ontvang ik dikwijls brieven van jongelui, die mij eenvoudig uitleggen wat
zij zoo al kennen en weten en het verder aan den Vertegenwoordiger van het Alg.
Ned. Verbond overlaten om voor hen eene geschikte betrekking te zoeken. Dat dit
niet gaat spreekt wel van zelf; ook al lieten mijne bezigheden dat toe, zou er toch
geen enkele patroon zijn, die een bediende niet dan in den uitersten nood op zoodanige
wijze zou aannemen. Beter ware het voor dezulken zich van eene aanstelling te
verzekeren bij een der vele Duitsche exporthuizen, die hier in Mexico eigen
handelshuizen hebben.
Voor hen, die Holland om gezondheidsredenen moeten verlaten is het hier een
goed land. Vooral de Mexicaansche hooglanden zijn voor borstlijders zeer geschikt,
hoewel men licht eene longontsteking kan oploopen als men zich vooral 's winters
niet erg in acht neemt. Het klimaat is overigens aangenaam en gezond.
Hoogachtend,
Buenavista.
J. DE BOER.

Jaarverslag uit Torreon, Coah. Mex.
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Alhoewel er niets merkwaardigs voorgevallen is hier, van belang voor het A.N.V.
wil ik mijn goeden wil toonen en mijn jaarverslag inzenden.
Torreon is eene stad slechts ongeveer 18 jaren oud, doch reeds van 40.000 tot
45.000 inwoners tellende en beschouwd als de meest belangrijke handelsstad van
het Noorden van Mexico. Zij is gunstig gelegen aan een kruispunt van spoorwegen,
't welk de plaats zeer gezocht maakt voor het bouwen van fabrieken, waaronder die
voor rubber en goedkoope confectiekleederen eene eerste plaats innemen. Voor eene
jonge en betrekkelijk kleine stad telt Torreon vele handelshuizen, waarvan slechts
enkelen rechtstreeks uit Europa invoeren, de meesten echter uit de Vereenigde Staten.
De katoenbouw in de omstreken (Lagunadistrikt) is zeer belangrijk en een goed of
slecht jaar voor den katoenoogst heeft zeer grooten invloed op het bloeien der
handelshuizen in Torreon. 1907 was een bijzonder slecht jaar voor dezen oogst en
had de verwachte uitwerking in verband met de algemeene slapte in zaken. De
groothandelaars zijn volgestopt met waren, maanden te voren reeds gekocht, welke
ze onmogelijk aan de kleinere zaken in de omliggende dorpen kunnen slijten,
aangezien de arbeiders thans slechts 1 peso of minder per dag verdienen, waar hun
dagloon vroeger 3 à 4 pesos bedroeg. De Indiaan hier is geen spaarzaam mensch,
doch geeft uit, meestal op Zondag, wat hij gedurende werkdagen verdiend heeft, en
een verschil van 2 à 3 pesos arbeidsloon per dag is middellijk een gevoelige slag
voor de kooplui.
Over mijn werk als vertegenwoordiger kan ik met een paar woorden volstaan. Na
twee maanden in deze stad vertoefd te hebben, gelovende mijzelf de eenige
Nederlander, herkende ik een taalgenoot (Belg) in een mijner vrienden, welke toetrad
als lid van het A.N.V. Ofschoon Zuid- en Noord-Nederland onmiddellijk een verbond
sloten, is het resultaat nog steeds één Belg en één Hollander en de kansen op eene
uitbreiding der Nederlandsche taal in Torreon zijn gering, alhoewel de Belgische
zijde zich thans goed in het Nederlandsch kan onderhouden, 't welk niet het geval
was vóór hij ‘ontdekt’ werd door het A.N.V. Eenige gezellige uurtjes doorgebracht
met doortrekkende taalgenooten waren de oases voor onze taal hier. De weinige zeer
verspreid wonende Nederlanders in het Noorden van Mexico zijn allen opgespoord
en toegetreden als leden van het A.N.V. Gedurende 1907 was het mij een groot
genoegen eenige brieven om inlichtingen te beantwoorden en ik stel mij verder gaarne
ten dienste.
F. DINGLER,
Vertegenwoordiger A.N.V.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Alg. Verg. van Groep Nederland op 28 Maart
te Amsterdam.
Voor de eerste maal heeft Groep Nederland buiten den zetel van het Verbond
vergaderd.
Het was een goede gedachte, nu het reglement in de even jaren vergaderen buiten
Dordrecht veroorlooft, te beginnen met Amsterdam, wier Burgerafdeeling zich
bereidwillig met de ontvangst had belast.
't Moet ons van het hart, dat in de hoofdstad des rijks, zoo gemakkelijk van alle
kanten te bereiken en zelf zooveel leden tellend, meer belangstelling had mogen
worden verwacht.
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De lijst der aanwezigen werd geteekend door 51 personen.
Van het Bestuur waren aanwezig: mej. E. Baelde; Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; Prof. dr. P.J. Blok; Dr. F. Buitenrust Hettema; Mr. W. Dicke,
penningmeester; Dr. W. van Everdingen; Th. Nolen; Dr. J.B. Schepers; Jhr. Mr. H.
Smissaert, Prof. dr. J. te Winkel en C. van Son, secretaris.
Bericht van verhindering was ingekomen van mej. Dr. J.A. Nyland en de heeren
Mr. A.H. Brandt, Mr. A.B. Cohen Stuart, Marcellus Emants, Jhr. O.
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van Nispen tot Sevenaer en Dr. P.V. Sormani.
22 Afdeelingen hadden vertegenwoordigers gezonden: Alkmaar, de 4
Amsterdamsche Afdeelingen, Delft, Dordrecht, 's Gravenhage (Burg.- en
Jongel.-Afd.), Haarlem, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden (Burg'- en Stud.-Afd),
Rotterdam, Schiedam, Sneek, Utrecht (Burg.- en Stud.-Afd.), Zaanstreek, Zutphen.
Niet vertegenwoordigd waren 10 Afd., waarvan Arnhem bericht van plotselinge
verhindering zond.
De vergadering geopend door Prof. Te Winkel met een woord van welkom, werd
te half 12 heropend door Dr. Kiewiet de Jonge, die in de eerste plaats het oog richtte
naar Zuid-Afrika, waar het A.N.V. tot nieuw leven is gekomen en dat als Groep
weldra zal herrijzen. Het nationaliteitsgevoel is daar weer ontwaakt en geeft hoop
op de toekomst van het Holland-Afrikanerdom.
Met betrekking tot Vlaanderen is een eerste eisch meer toenadering van Ned. zijde
tot de bevolking. Ons ontbreekt nog altijd een Ned. school in België. Als voorzitter
heeft spr. in November j.l. een bespreking gehad met eenige heeren te Antwerpen,
om daar te komen tot stichting eener Ned. school. Een resultaat is tot heden niet
bereikt, maar de aandacht van 't Verbond blijft op dit groote belang gevestigd. Spr.
wijst op wat Duitschland voor het nationaal onderwijs in het Buitenland doet, waar
het, Oostenrijk-Hongarije niet meegeteld, 6484 scholen, met 429.216 leerlingen
heeft. De regeering geeft daarvoor thans 650.000 Mark per jaar, terwijl aan vrijwillige
bijdragen 30.000 Mark wordt geschonken.
Nederland neme daaraan een voorbeeld.
Ten slotte riep de voorzitter de aanwezigen een geestdriftig welkom toe, in het
bijzonder aan de Jongelieden-Afd. voor de eerste maal op een alg. verg.
vertegenwoordigd.
Een hulde-telegram uit Breda, waar thans 100 leden zijn en weldra een Afd. zal
verrijzen, werd met toejuiching begroet.
Het jaarverslag van den secretaris, dat men in uittreksel hier achter vindt afgedrukt,
werd met enkele wijzigingen goedgekeurd.
De penningmeester bracht verslag uit over het geldelijk beheer. De rek. en verantw.
over 1907 bedraagt in uitgaaf en ontvangst f12.783,48½ met een batig saldo van
f9997,35½ af te dragen aan het Hoofdbestuur.
De begrooting beloopt f13.665,53½ met een batig saldo van f9775,53½. Beide
goedgekeurd.
Tot vertegenwoordigers van Groep Nederland in het Hoofdbestuur werden herkozen
Mr. W. Dicke en Dr. H.F.R. Hubrecht, tot leden van het Groepsbestuur Prof. dr. P.J.
Blok, Marc. Emants, Th. Nolen, terwijl in de plaats van Prof. dr. J. Woltjer, die
verzocht had niet meer in aanmerking te komen, gekozen werd Dr. N. Mansvelt.
Voorstel Haarlem betreffende meer propaganda op het platteland werd op voorstel
van Alkmaar verwezen naar de weldra te houden bijeenkomst van Groepsbestuur en
afgevaardigden der Afd.-besturen.
Omtrent het voorstel Haarlem betreffende het boekje ‘De kleine Zuiveraar’ wordt
besloten het verslag der vreemde-woorden commissie, benoemd door het A.N.V.,
af te wachten.
Inmiddels zal het werkje in Neerlandia besproken worden.
Voorstel Alkmaar betreffende briefwisseling tusschen Ned., Vl. en Z.-Afr.
jongelieden wordt na inlichtingen door den voorzitter, aangehouden tot uit Z.-Afr.
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waar 't zelfde plan reeds is besproken, antwoord is ingekomen. Dan zullen ook voor
Vl. maatregelen getroffen worden.
Den Haag stelt voor ook Oost en West-Indië in de regeling op te nemen.
De verdere afwikkeling wordt aan 't bestuur overgelaten.
Na de rust hield de heer J. van der Elst een voordracht over doel en streven van
‘Onze Vloot’.
Dat doel is de kennis en belangstelling in de Nederlandsche zeemacht aan te
kweeken en te versterken bij alle Nederlandsche onderdanen in het moederland, in
de koloniën en in het buitenland. Door die kennis en belangstelling hoopt men te
komen tot eene krachtige Nederlandsche vloot, eene zeemacht, die, binnen het bereik
liggende onzer financiën, een waarborg blijft voor het behoud onzer onafhankelijkheid
en koloniën.
Spr. legde er den nadruk op, dat de vereeniging geheel buiten de politiek staat en
dat zij zich voorloopig houdt buiten den strijd der deskundigen over schepensoorten,
snelheid, bewapening, pantser, enz. Hij herinnerde aan ons roemrijk verleden als
zeemogendheid, wees erop, dat blijkens de geschiedenis wonderen zijn te doen met
eene kleine, vastberaden vloot, en sprak de overtuiging uit, dat voor alles ons volk
zijn zelfvertrouwen moet herwinnen.
Zweden werd als voorbeeld aangehaald van een weliswaar klein, maar zich van
zijnen plicht te dezen opzichte welbewust land, en meegedeeld werd, dat de
vereeniging thans 11 afdeelingen met 1280 leden telt. Pogingen om in Neerlands
hoofdstad eene afdeeling te stichten, zijn tot dusver gefaald.
Spr. deed daarom een beroep op de hier aanwezigen, om eene Oud-Amsterdam
waardige afdeeling in het leven te roepen en hij eindigde met een beroep op de
medewerking van het geheele Verbond. Jan Salie moet van lijfspreuk verwisselen!
De voorzitter den spr. dankende, bracht in herinnering, dat het de Commissie voor
een Stoomvaartlijn op Java via Zuid-Afrika nog altijd niet gelukt was regeeringssteun
te bekomen, waarvoor hij in deze vergadering nogmaals met kracht opkwam.
Voorstel Amsterdam: bijdrage aan het Potgieter-monument werd aangenomen.
De bepaling der som werd overgelaten aan het Groepsbestuur.
Voorstel Stud.-Afd. Amsterdam (ondersteund door de Utrechtsche zuster Afd.)
om Coers' Liederkoor te benoemen tot koor van het A.N.V. werd na langdurige
bespreking verworpen met 77 tegen 38.
Een nagekomen voorstel der Afd. Rotterdam om van de kwitantie-kaart een contract
te maken, ten einde niet-betaling te voorkomen, werd verwezen naar de bijeenkomst
met de Bestuursafgevaardigden.
Bij rondvraag beval de Afd. Zutphen nog voordrachten over de verschillende
deelen van den Ned. Stam aan met lichtbeelden, welke de Afd. kunnen uitwisselen.
Den Haag bracht hulde voor de stappen door het Bestuur reeds gedaan om de
oprichting van Ned. scholen in het Buitenland te bevorderen en beveelt aan alle
gegevens te dien opzichte ter kennis van de Regeering te brengen. Het Bestuur zegt
overweging toe.
De secr. der B.-C. vroeg meer belangstelling voor het werk dezer nuttige instelling.
Reeds meer dan 100.000 boeken werden in het Buitenland verspreid, 507 kisten
gingen naar Z.-Afr., 66 elders heen, ongerekend de wekelijksche krantenzendingen
naar Zeemans- en Schippershuizen. De Afd. kunnen door het benoemen van
sub-commissies veel steun bieden.
Kampen dringt aan op de uitgave van een boekje met beknopte mededeeling over
doel, streven en daden van 't A.N.V.
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Het zou de propaganda zeer vergemakkelijken.
Zaandam zou wenschen, dat de Ned. zakenmenschen meer in Neerlandia
adverteerden en vraagt inlichtingen over de reclamekaarten.
De secretaris zegt, dat deze spoedig zullen verschijnen en geeft inlichtingen over
Neerlandia, dat wegens geldgebrek niet zoo degelijk kan zijn als 't Bestuur wel zou
willen. Zoodra de geldmiddelen het toelaten, zal naar grooter omvang en netter,
degelijker uitgaaf gestreefd worden. Dan kan ook aan handel en nijverheid meer
aandacht worden gewijd.
Jongel.-Afd. Amsterdam beval de door haar uitgegeven reclame-briefkaarten aan.
Stud.-Afd. Leiden verzoekt: de Afdeelingen, die geen teeken van leven geven, te
wijzen op haar plicht.
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Over de bezoldigde propaganda werden nog enkele opmerkingen gemaakt, vooral
wat betreft de vele bedankjes die daarvan het gevolg zijn.
De secretaris toonde met cijfers aan, dat die verhouding niet zoo ongunstig is.
Ten slotte werd op voorstel van Prof. Blok een telegram van gelukwensch gezonden
aan Dr. E. Brom, directeur van het Nederl. Historisch Instituut aldaar, dat juist den
volgenden dag zou worden geopend.
Van Dr. Brom kwam bij het Bestuur te Dordrecht een dankbetuiging in. Het
telegram was te Rome juist aangekomen toen men aan tafel ging.
Nog geen vijftig leden, waaronder zeven dames, zaten aan bij den
gemeenschappelijken maaltijd in het American-Hôtel. Er heerschte niettemin een
gezellige toen.
Aan H.M. de Koningin werd een telegram gezonden, waarop nog dienzelfden
avond een dankbetuiging inkwam.
De nette spijslijst was versierd met een fraaie teekening van den kunstenaar Ed.
Karsen, bestuurslid der Afd. Amsterdam.
Na den maaltijd bleven de meesten nog lang gezellig bijeen, liedjes, voordrachten
enz. werden ten beste gegeven. Het Amst. afd.-bestuur handhaafde haar hoffelijke
ontvangst tot het uur van scheiden.
Maar alleen een groote opkomst had hier van algemeen meeleven kunnen getuigen,
van zucht om door kennismaking en verbroedering tot grooter gezamenlijke
krachtsuiting te komen.
Daaraan ontbreekt nog zeer veel in het A.N.V.

Jaarverslag van Groep Nederland.
(Uittreksel).
Het is wederom een aangename taak verslag uit te brengen, omdat er weer veel te
boeken valt, waaruit de stage groei van het Verbond blijkt, veel dat wijst op meer
waardeering, veel ook dat doet zien hoe men meer en meer het Alg. Ned. Verbond
beschouwt als een macht, die veel ten goede kan werken en met wiens stijgenden
invloed men rekening gaat houden.
Groep Nederland telde op 1 Jan. 1907 binnen de landpalen 5124 leden. Dit getal
was 31 December gestegen tot 6028, een vooruitgang dus van een 900 leden. Het
aantal nieuwe leden, dat zich aanmeldde, bedroeg veel meer, maar het getal leden
dat bedankte was grooter dan vorige jaren.
Een der oorzaken hiervan is niet ver te zoeken en behoeft niet nader aangeduid te
worden.
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De Nieuwe Kerk te Amsterdam. Teekening v. Ed. Karsen voor de spijskaart.

Maar wel vinde de wensch een plaats, dat onze landgenooten hun middelen toch
meer mochten aanwenden ter versterking der innerlijke kracht van onzen stam.
Met de verspilde fondsen zou een Verbond als het onze schitterende daden hebben
verricht, stichtingen tot stand hebben kunnen brengen, die men ervan verwacht, maar
waarvoor alsnog de middelen ontbreken.
H e t a a n t a l A f d e e l i n g e n klom van 24 tot 32, als tenminste de pas gestichte,
wier voorbereiding in 1907 viel, er bij worden gerekend.
De Afdeelingen Sneek en Leeuwarden kwamen in Januari tot stand, als Friesch
wingewest.
Zutfen volgde in April door de taaie volharding van Luit. E. Werner, die den
stichtingsavond voorbereidde. En den afgeloopen winter in Kampen gedetacheerd
zijnde, heeft hij zijn vrijen tijd ten nutte gemaakt en ook daar een Afdeeling in het
leven geroepen.
Dat die plaats de hoofdstad van Overijsel is voorgegaan, moge deze als beschamend
voorbeeld strekken. Had het Groepsbestuur iets in het leger te zeggen. 't zou er Luit.
Werner eenige maanden detacheeren.
Te Enkhuizen en Gouda werden ook Afdeelingen voorbereid en gesticht.
Het is voornamelijk aan de geestdrift en aansporing van Dr. Schepers te danken,
dat te Haarlem de eerste J o n g e l i e d e n -A f d e e l i n g tot stand kwam, weldra
gevolgd door die te Amsterdam, 's Gravenhage en Alkmaar.
Prof. Te Winkel's rede bij de stichting der Jongelieden-Afdeeling in de hoofdstad
des Rijks uitgesproken, zal spoedig als vlugschrift van 't A.N.V. in druk verschijnen
en er zeker toe bijdragen het getal te versterken der jonge ijveraars, die nog een
geheel leven voor zich hebben en bezield met het geloof en de kracht der jeugd, zoo
heel veel voor de verwezenlijking der nationale denkbeelden kunnen doen.
Gewonnen en onontgonnen terreinen.
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De gevechtskaart overziende, bemerkt men, dat de beide Hollanden vrij dicht met
vlaggetjes bezet zijn. We tellen er niet minder dan 21 veroverde vesten in den vorm
van Afdeelingen.
Hoe schaars wapperen ze in de andere provinciën: o.a. Zeeland, de provincie van
De Ruijter, toont geen leven voor de beweging, telt nog altijd geen Afdeeling en zeer
weinig leden; Brabant: Afdeelingloos; Limburg: idem.
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En toch, het begint te dagen in het Zuiden. Na veel vruchtelooze pogingen in
verschillende streken van dit overgangsgebied, dat zoo'n krachtigen steun kon geven
aan Vlaanderen, komt er leven, belangstelling, waardeering en dankbaar aanvaarde
hulp. Breda zal weldra een krachtige Afdeeling rijk zijn. Afdeeling Eindhoven wordt
denkelijk ook in het nieuwe jaar herboren en uit Maastricht kwamen kortelings
bewijzen van belangstelling, welke ook in dien uithoek de vestiging van een voorpost
niet onwaarschijnlijk maken.
Waar Holland als in de 17e eeuw het voorbeeld gaf van grootste volks- en
wilskracht, moge zijn huidig overwicht in het Verbond de andere provinciën
aansporen, dien invloed te verkleinen door zelf meer en grooter te worden in de
organisatie, opdat eens alle gewesten gelijke kracht ontwikkelen in verhouding tot
hun zielental, gedachtig aan de woorden van het Verbondslied:
De Nederlander zelf, hij zij
Hollander, Zeeuw of Fries,
Of Groninger of Heidekind,
Hij heeft maar één devies!

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 onderging in 1907 eenige verandering.
In de eerste plaats moest het zijn Penningmeester, den heer P.J. de Kanter, missen,
die vijf jaren lang zijn beste krachten aan het Verbond had gewijd en met groote
kennis van zaken de geldmiddelen beheerde.
Het Bestuur was zoo gelukkig in Mr. W. Dicke een waardig opvolger te vinden,
die tevens des heeren De Kanter's plaats in het Hoofdbestuur als Alg.
Secretaris-Penningmeester innam.
Voorts traden uit het Bestuur Prof. Mr. W. v.d. Vlugt, Prof. Dr. J.H. Gallée en de
heer J.J.B. v.d. Chys Jr. In hun plaats werden gekozen Mr. A.B. Cohen Stuart, Dr.
W. van Everdingen en Jhr. Mr. H. Smissaert.
In het Hoofdbestuur werd nog door de Groep afgevaardigd mej. E. Baelde ter
vervanging van Prof. Mr. W. v.d. Vlugt, die zich om gezondheidsredenen genoodzaakt
zag af te treden. Aan Groep Nederland komt de eer toe de eerste vrouw in het
Hoofdbestuur te hebben gebracht. Van de vrouw in haar verschillende
maatschappelijke betrekkingen verwacht ook het A.N.V. veel voor de herleving van
het nationaliteitsgevoel.
Bij het overlijden van Mr. J.P. Moltzer, lid van den Raad van Bijstand, werden
diens groote gaven in Neerlandia herdacht.
Nog dient met ingenomenheid te worden geboekt, dat het Bestuur van de Regeering
meer en meer waardeering en steun ondervindt.
Naar aanleiding der besluiten van de algemeene vergadering werd het
G r o e p s r e g l e m e n t aangevuld met bepalingen ten opzichte der
Jongelieden-Afdeelingen en haar verhouding tot de Groep en de Afdeeling van
ouderen.
Nadrukkelijk werd in het reglement vastgelegd, dat men als lid van het A.N.V.
toegang heeft tot alle leden-vergaderingen en uitvoeringen, door welke Afdeeling
ook gegeven.
Belangrijk voor de verhooging der belangstelling in verschillende oorden des
lands, is het besluit ten opzichte van de plaats, waar de algemeene jaarvergadering
zal worden gehouden, n.l. in de even jaren buiten Dordrecht.
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Het verdient in de toekomst aanbeveling ook eens te vergaderen op plaatsen, waar
geen Afdeeling is. Voor de propaganda kan dat het winnen van een vesting beduiden.
Door het XXIXste Taal- en Letterkundig C o n g r e s werd aan het Bestuur
opgedragen de plaats te bepalen voor het volgende Congres. Ons Groepsbestuur koos
Leiden.
De vorige jaarvergadering droeg het Bestuur op te overwegen of het aanbeveling
verdiende te ijveren voor een eigen n a t i o n a l e n t i j d . In de Bestuursvergaderingen
is het punt meermalen ter sprake gekomen, maar de groote meerderheid was van
oordeel, dat, waar de geleerden het over deze kwestie niet eens zijn en de meest
uiteenloopende meeningen zijn toegedaan, moeielijk een beslissing kon worden
genomen.
Besloten werd het oordeel af te wachten der Staatscommissie a.h.
Ta a l s t r i j d .
Al is de strijd voor de handhaving van onze taal tegen het insluipen van onnoodige
en nuttelooze vreemde elementen, tegen de dwaze annstellerij van neringdoenden
om hun winkelramen te ontsieren met allerlei vreemde opschriften, slechts een
onderdeel van het streven naar een verhoogd stambewustzijn, toch blijft het Bestuur
zijn volle aandacht er aan wijden en mag het ervaren, dat ook in dezen de beginselen,
zij het langzaam, doorwerken.
Jammer, dat sommige puristen, tegen de bedoeling van 't Bestuur, gaan overdrijven,
daardoor een onderdeel van den grooten strijd tot hoofddoel verheffen en sommige
goede Nederlanders van het Verbond afstooten.
In opdracht der laatste Groepsvergadering te Dordrecht werd een commissie in
het leven geroepen tot samenstelling van een lijst van vreemde woorden met hun
passende vertaling en omschrijving. Mevr. A. Beets - Damsté, Dr. A. Beets, Prof.
dr. D.C. Hesseling en Prof. Dr. J.J. Salverda de Grave werden bereid gevonden, die
taak op zich te nemen. De commissie heeft zich echter tot haar leedwezen genoodzaakt
gezien de taak neer te leggen, daar ‘bestudeering en herhaalde bespreking haar telkens
meer en meer overtuigd hebben van de onuitvoerbaarheid der haar gegeven opdracht’.
Zij zal van haar besluit in een beredeneerd verslag rekenschap geven.
Door het Groepsbestuur werd een onderzoek ingesteld in hoeverre het Nederlandsch
in diplomatieke aangelegenheden hier te lande wordt gebruikt. De uitkomst was niet
bemoedigend. Het plan bestaat over dit onderwerp mededeelingen te doen in
Neerlandia.
Over den taalstrijd moge nog worden opgemerkt, dat het niet alleen voor ons eigen
land van belang is onze moedertaal te eeren, maar dat wij Noord-Nederlanders
daarmee tevens aan onze Vlaamsche vrienden een grooten dienst bewijzen.
Men kan reeds veel doen door met Vlaanderen altijd in het Nederlandsch te
briefwisselen en zaken te doen. Om dit te bevorderen, werd door het Dag. Bestuur
een rondschrijven gezonden aan den Ned. Bond van Vereenigingen van den
Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand, de Maatschappij van Nijverheid
en de Kamers van Koophandel met verzoek in die richting mede te werken.
De roeping van het A.N.V. getrouw, werd ook in het afgeloopen jaar
s a m e n w e r k i n g gezocht met die vereenigingen en instellingen, wier streven zich
bij dat van 't A.N.V. aansluit of er een onderdeel van behartigt.
Zoo heeft V r e e m d e l i n g e n v e r k e e r de stichting voorbereid van een Centraal
Kantoor voor Reisinlichtingen. Groep Nederland heeft daaraan meegewerkt en
gedurende vijf jaar een jaarbijdrage van f50 toegezegd.
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Een grootsch plan werd ontworpen ter meerdere bekendmaking van ons land buiten
de grenzen. Op het voorbeeld van werken als ‘Zweden’ en ‘België’ werd besloten,
de uitgave voor te bereiden van e e n w e r k o v e r N e d e r l a n d .
Hiervoor werd een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Dr. H.J. Kiewiet
de Jonge, Prof. P.J. Blok, Dr. J.B. Schepers, Jhr. Mr. H. Smissaert en Mr. A.B. Cohen
Stuart. Reeds werd met een uitgever onderhandeld, die een gelijk plan had en de
medewerking van het A.N.V. gaarne aanvaardde.
Maatregelen werden beraamd om voor de leden van het A.N.V. in het buitenland,
die Nederland voor langen of korten tijd wenschen te bezoeken, een lijst

Neerlandia. Jaargang 12

61
van goede en goedkoope pensions (kosthuizen) aan te leggen.
De voornaamste samenwerking werd echter wel bereikt ten opzichte van het
onderzoek naar h e t v e r s c h i j n s e l d e r t u c h t e l o o s h e i d . Een bewijs van
vertrouwen mag het heeten, dat aan het Dag. Bestuur van Groep Nederland de leiding
werd toevertrouwd. De werkzaamheid der commissie, die herhaaldelijk bijeenkwam,
is een stille kracht gebleken, de arbeid aan het bekende rapport besteed niet verloren
geweest, getuige de nieuwe ‘Unie van Utrecht’, kortelings gesticht.
Ten slotte is het Groepsbestuur tot de erkenning gekomen, dat er niet genoegzaam
voeling wordt gehouden met de Afdeelingen, dat niet alle krachten worden
samengetrokken tot één groote macht.
Een der Bestuursleden ontwierp een plan om de werkzaamheid der Afdeelingen
en haar verband met 't Groepsbestuur te verhoogen.
Dit plan is reeds ernstig overwogen.
Moge het volgend jaarverslag er de schoone resultaten van hebben te boeken.
C. VAN SON, Secretaris.
N.S. Wegens plaatsgebrek kunnen de verslagen der Afdeelingen, zelfs niet in uittreksel
worden opgenomen. Geen jaarverslag zonden in Deventer, Fivelingoo, Nijmegen,
Oostelijk Flakkee, Utr. Studenten-Afd.

Van de Afdeelingen.
Aan de Afdeelingssecretarissen.
U ontvangt voortaan voor uw archief geen afzonderlijk nummer meer van Neerlandia.
Aan het eind van het jaar zal u een volledige j a a r g a n g worden toegezonden.

Jong.-Afd. Amsterdam.
Voordrachtavond, 21 Maart.
De kleine zaal van Odeon geheel gevuld.
Vóór de rust las Mr. Lamberts Hurrelbrink ‘Een Carnavalsbeeld’ en ‘Een
Zwaluwnestje’.
Beide vertellingen maakten een diepen indruk.
Na de pauze vond mevr. Van Gendt voor haar luimige voordrachten een dankbaar
gehoor.

Amst. Stud.-Afd. (G.U.).
In de plaats van den heer Holtzmuller is tot bestuurslid gekozen de heer C.P. Gunning.

Amst. Stud.-Afd. (V.U.).
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In de plaats van den heer A.A.L. Rutgers is tot onder-voorzitter gekozen de heel J.
van Nes Czn.

Jong.-Afd. 's Gravenhage.
Boeken voor de B.-C. te Roiterdam worden in ontvangst genomen door:
J.G. Blink, Groot Hertoginnelaan 67;
Mej. Y. Wind, Schuytstraat 211;
Mej. H. Godschalk, Regentesselaan 175;
B. Spruyt, Weimarstraat 91;
Mej. J. van Essen, Verhulststraat 7;
F. de Leeuw, Daguerrestraat 70;
Crévecoeur, Oostenburg, Voorburg;
J. ten Raa, Van Swietenstraat 88;
H. de Bruyn, Laan van Meerdervoort 58;
Mej. F. van 'tHoff, Reenkensstraat 6;
A. de Jongh, Trompstraat 93.

Kampen.
Omtrent de stichting dezer jongste Afd. meldde de Prov. Over. en Zw. Ct. van 19
Maart o.m.:
De pogingen van enkele ingezetenen te Kampen, om te komen tot de oprichting
van een Afdeeling van het Algem. Ned. Verbond, zijn met goeden uitslag bekroond
geworden.
Dr. W. van Everdingen uit Rotterdam had zich bereid verklaard om het Verbond
aan de Kampenaars bekend te maken, en de heer H.L.E.G.J. Werner, 1e luit. der
huzaren, leidde dezen spreker in met enkele woorden, bereidde hem den weg.
Mej. J. Staverman, directrice der Openb. Meisjesschool, en de heeren 1e 1tns. J.S.
Metz en D. Ritman stelden zich beschikbaar om de jonggeborene door de eerste
moeilijke maanden heen te helpen, en luit. Metz verklaarde zich tevens bereid om
tijdelijk de boeken te ontvangen, die mogelijk bij den a.s. schoonmaak voor den dag
zullen komen.

Leidsche Studenten-Afd.
Het Bestuur is thans aldus samengesteld: H.C. Leemhorst, eerste voorzitter; A.Th.
Neeb, tweede voorzitter; W.H. van Helsdingen, schrijver; P.H. Fromberg,
penningmeester; A.D. Fokker, commissaris voor den vacantieleergang; P.E. Gerke
en J.J. van Walsem, commissarissen.
Tot eereleden zijn benoemd de heeren R.E. Kielstra en A. Welcker.
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Zaanstreek.
Ondergeteekende zamelde op het eind van 1906 en het begin van 1907 boeken enz.
in voor een Zeeuwsche kolonie in Brazilië, met dit gunstig gevolg, dat door hem
twee kisten, inhoudende ongeveer 850 ex. naar Rotterdam werden gezonden. Dit
succes gaf aanleiding tot oprichting der sub-commissie van de Boeken-Commissie
en wel in de jaarverg. 28 Febr. 1907 gehouden en waarin werden benoemd de heeren
A. van Geldere, Heyme Vis en schrijver dezes. 't Mocht der commissie gelukken
door middel van propaganda door mond en pen, in plaatselijke bladen, alsmede door
een reclameteekening (zie Aug.-nr. Neerlandia 1907) tot 1 Maart l.l. niet minder dan
2300 boeken, waaronder zeer mooie, als Nanssen: In Nacht en IJs, Motley: De
Opkomst der Nederl. Rep., enz. enz. te verzenden. De Zuid-Afrik. Voordracht- en
Liederenavond was voor de commissie een goede aanleiding om haar doel en streven
nader bekend te maken in de Zaanl. bladen en met het gewenschte gevolg.
De heer Van Geldere bedankte in de l.l. gehouden ledenverg., terwijl de heer
Heyme Vis het zeer werkzame commissielid, ons ontviel door vertrek naar Londen.
Benoemd werden in hun plaats de heeren M.E. v.d. Veen en G. Jans, leeraar H.B.S.
te Zaandam. De werkzaamheden worden thans gelijkmatig over de drie leden verdeeld,
ieder belast zich gedurende 4 maanden met inzameling, verzending enz. Moge deze
regeling een edelen wedstrijd veroorzaken tusschen de drie leden. Tot verlichting
van den arbeid is ons voornemen in de verschillende gemeenten, waarover onze
Afdeeling zich uitstrekt, vertegenwoordigers te verkrijgen.
Ondergeteekende, die 1 April l.l. zijn betrekking overdroeg aan den heer Jans
mocht het gelukken van het tijdstip af der sluiting van 't jaarverslag, 1 Maart l.l., 700
boeken naar Rotterdam te zenden. Verscheidene jaargangen van De Gids, een jaargang
Op de Hoogte, wederom Motley: De Opkomst der Nederl. Rep., Blink: Nederland
en zijn Bewoners en tal van andere zeer mooie uitgaven bevonden zich onder deze
zending.
Opmerkelijk, dat ons werk tot dusverre meer steun ondervond van niet dan van
wel leden. Mogen spoedig beide categoriën als om strijd ijveren voor onzen arbeid.
Dat men toch allerwege het groote belang moge begrijpen van het schitterende werk,
dat onder leiding van Dr. Van Everdingen te Rotterdam verricht wordt. L e d e n
v a n h e t A.N.V. s t e u n t k r a c h t i g d e B.-C., Afdeelingen in
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Nederland richt sub-commissies op om wijd en zijd het arbeidsveld te beploegen.
En vooral gij, Hollandsche jongens en meisjes, al of niet vereenigd in Afd.
Jong-Nederland van het A.N.V., schenkt uw aandacht aan deze daad, die tot de
menigte spreekt, gelijk zoo juist in het jaarverslag van den secretaris van Groep
Nederland werd gezegd. Op ten strijde voor ons heerlijk werk.
Het sub-commissielid,
P.H. STUURMAN.
Verslag Sneek in 't volgend nummer.
Red.

De kleine Zuiveraar.
Op de Algemene Vergadering van Groep Nederland te Amsterdam is het voorstel
gedaan, om van wege het Verbond het boekje ‘De kleine Zuiveraar’ onder de leden
te verspreiden. Zeer terecht is dat voorstel aangehouden. Ik hoop van harte, dat dit
uitstel tot afstel zal leiden, want na kennismaking er mee meen ik te mogen zeggen,
dat het de steun van het Alg. Ned. Verbond geenszins verdient.
Vooreerst is mij gebleken, dat De kleine Zuiveraar zich schuldig maakt aan een
overdrijving, die het A.N.V. niet wil. Tekenend is daarvoor, behalve het motto (of
wilt ge: de kenspreuk?) deze zin uit het Naschrift: ‘Jubelt gij het in uw volkslied uit,
dat uw bloed nog door geen vreemde bestanddeelen is besmet, houd dan ook uw
moedertaal rein! zoo roept het elken rechtgeaarden, vroeden, vrijen Hollander met
vuur en klem toe’. Dat klinkt anders dan wat in 1904 de toenmalige voorzitter van
't Verbond, Prof. Kern, schreef (in Rassen, Volken, Staten blz. 162): ‘Recht onnoozel
is de aanhef van 't “Wien Neêrlandsch bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten
vrij”. Vooreerst weet jan en alleman, dat er in ons land honderden van geslachten
zijn wier naam hun Franschen, Duitschen, Schotschen of anderen oorsprong verraadt.
Ten andere is het even dom als ergerlijk, dat vreemde bloed een smet te heeten’. Ik
geloof niet, dat ik mij vergis, wanneer ik aanneem, dat het A.N.V. in zijn geheel nog
denkt zoals zijn vroegere voorzitter. En zonder de kwestie der vreemde woorden hier
in beginsel te bespreken, houd ik mij ook overtuigd, dat de grote meerderheid der
leden het met mij als overdrijving zal beschouwen, wanneer De kleine Zuiveraar
woorden wil verbannen als: a b u i s , a d v o c a a t , a v o n t u u r , a z u u r , b a l a n s ,
biljart, bloemist, courant, figuur, fleurig, fortuintje, karpet,
klimaat, magazijn, manier, massa, portret, sjofel, soebatten,
s p i o n enz. Wanneer deze en dergelijke woorden de Nederlandse taal besmetten,
dan zal al het water van de zee haar niet rein kunnen wassen. Daar nu niets een zaak
als deze meer schaadt dan overdrijving, zou reeds alleen op deze grond alle
aanbeveling achterwege moeten blijven. Maar aangenomen, dat ik mij in de geest
van het Verbond vergis, aangenomen dus, dat het alles de deur zou willen wijzen,
wat te eniger tijd is ‘ingeslopen’, dan nog zou ik onze Zuiveraar niet graag onder de
vlag van het Verbond zien varen.
Het ligt voor de hand, dat een k l e i n e Zuiveraar niet naar volledige opruiming
heeft gestreefd. Het zou dus onbillik zijn hier volledigheid te eisen. Maar wat we
wel mogen verwachten, is dat de voornaamste ‘indringers’ verdreven zullen zijn. Dit
is echter niet geschied. Aan de ene kant geeft het boekje te veel door woorden op te
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nemen, die bijna nooit worden gehoord, als: a m a n t , a s s e m b l é e , a t t i t u d e ,
b r o u i l l e m e n t ,b u t ,c h a n g e a n t ,c o n n a i s s a n c e ,c r i t i c u s ,g r a v i t a t i e ,
h o s p i t a l i t e i t ,m o d e r a a t ,p a r e n t e e r e n ,p e n a a l ,p r o c e l e u s m a t i c u s ,
u n i v e r s a l i s e e r e n , enz. Aan de andere kant zijn honderdtallen van woorden
weggelaten, die in onze taal vrij gewoon zijn. Een hele aflevering van Neerlandia
zou nodig wezen, om die laatste bewering te bewijzen. Ik moet me dus beperken en
doe slechts een paar grepen. Ik neem een willekeurige bladzijde met advertenties
van de N. Rott. Courant en tref daarop aan de volgende vreemde woorden, die in De
kleine Zuiveraar niet worden gevonden: t u r b i n e , a c c o u n t a n t ,
intercommunaal, plafond, dividend, blouse, empire, agentuur,
m a n u f a c t u r e n ,a v a l ,e n d o s s e e r e n ,o r k e s t ,b a r ,c i r c u s ,i m p r e s s a r i o ,
v a u d e v i l l e ,o p e r a ,o p e r e t t e ,l o g e ,b a l c o n ,s t a l l e s ,p a r t e r r e ,p a r k e t ,
b a i g n o i r e s . Waarom vind ik die niet en de bovengenoemde wel? Tweede greep,
in het boekje zelf: S o p r a a n is opgenomen, maar a l t , b a s , t e n o r ontbreken;
i n f a n t e r i e staat er in, maar c a v a l e r i e , a r t i l l e r i e en g e n i e niet;
e n d e m i s c h heb ik gevonden, e p i d e m i s c h niet; u l t i m o is aanwezig, p r i m o ,
m e d i o niet; naast v o c a a l vind ik geen c o n s o n a n t , naast l o g e m e n t geen
h o t e l of r e s t a u r a n t , naast g e n e r a a l , k a p i t e i n enz. geen o f f i c i e r of
l u i t e n a n t , naast c o m p a g n i e , e s c a d r o n enz. geen r e g i m e n t , c o l o n n e ,
b r i g a d e , d i v i s i e of l e g i o e n . Niets zou gemakkeliker zijn dan bladzijden met
dergelike tekortkomingen - tekortkomingen n.l. van het standpunt van De kleine
Zuiveraar beschouwd - te vullen: de woorden die ontbreken zijn legio: zelfs dat
woord l e g i o zoek ik te vergeefs. Liever nog dan van onvolledigheid zou ik hier
willen spreken van gebrek aan methode en dan bedoel ik met dit vreemde woord niet
‘leerwijze’ - zoals de Zuiveraar geeft - maar een vast, wel overdacht plan van werken.
Dat nu is er niet geweest. Waarom anders alle mogelike en onmogelike versmaten
opgenomen en bijv. alle benamingen van plaatsen in de schouwburg weggelaten?
Vraagt men ten stotte, of dan wat ons gegeven wordt altans goed is, dan moet ik
ook die vraag bepaald ontkennend beantwoorden. Verschillende vertalingen zijn
beslist fout. Ta l u d bijv. is geen ‘berm’, evenmin als a r b i t r a g e een ‘vergelijk’
of k a r p e t een ‘vloerkleed’. Zo gaat het ook niet aan, c u l t u u r p l a n t e n door
‘kweekplanten’, h o s p i t a a l door ‘ziekenhuis’, k o l o n e l door ‘overste’ en
s e r g e a n t door ‘wachtmeester’ te vertalen. En iedereen voelt, dat ‘menschkundig’,
‘schoolwijsheid’ en ‘paneelhout’ iets anders betekenen dan a n t h r o p o l o g i s c h ,
s c h o l a s t i e k en l a m b r i s e e r i n g . Dat is een taalzuivering, die tot taalverarming
leidt. Taalverarming is het ook, wanneer m i c r o s c o o p en l o u p e beide door
‘vergrootglas’, l u i t e n a n t -g e n e r a a l en s t r a t e e g door ‘veldheer’, a r c h i t e c t
en i n g e n i e u r door ‘bouwkundige’ worden weergegeven. Ik voor mij wil ook
e x c u r s i e , i n t e r v i e u w e n en c u r a t é l e nog niet laten varen, omdat wij
‘uitstapje’, ‘uithooren’ en ‘voogdijschap’ hebben. Vertalingen als e s c a d r o n door
‘bende’, e p a u l e t t e door ‘schoudertje’, b o u f f a n t e door ‘zwans’,
e m o l u m e n t e n door ‘buitenkansjes’ zijn gewoonweg belachelik. Nieuwvormingen
als ‘tweeleer’ voor d u a l i s m e , ‘bladzuil’ voor k o l o m , ‘werkelijkheidsknecht’
voor p o s i t i v i s t zijn, om 't op z'n zachtst te zeggen, niet gelukkig. Evenmin de
vertaling van m a j o o r door ‘kornet’, dat èn in stam èn in uitgang feitelik vreemd
is. Zo zouden er nog meer aanmerkingen te maken zijn. Wij zouden bijv. nog kunnen
wijzen op de door-en-door Nederlandse woorden v e n n o o t en v e n n o o t s c h a p ,
die almede worden uitgeworpen; op woorden als m y s t i e k en g e n e t i s c h , waar
de samenstellers het zonder omschrijving niet in orde kungen krijgen; op het
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belangrijke feit, dat zij zelf nog woorden gebruiken, die zij met hun ban hebben
getroffen (m o d e l onder ‘figuur’, b l o e m i s t e onder ‘fleuriste’, c i j n s o. ‘impost’,
m e t h o d e o.
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‘mystiek’ en m a n i e r in het Naschrift). Maar wij vertrouwen, dat het zo wel
voldoende zal zijn, om de boven uitgesproken mening hier te mogen herhalen: De
kleine Zuiveraar verdient de steun van het A.N.V. niet.
D o r d r e c h t , 2 April 1908.
A. OPPREL.

De Nederlandsche Scheepsbouw in 1907.
Nederlanders, die buiten de nijverheid staan, zijn in 't algemeen zoo weinig bekend
met de beteekenis van sommige bedrijven in hun land, dat het wel gewenscht ware,
dat bekendmakingen, die daarover licht verspreiden, wat meer onder de oogen van
het groote publiek kwamen.
Zoo ook de mededeelingen over den scheepsbouw, die ieder jaar in het tijdschrift
‘De Ingenieur’ gedaan worden. Ditmaal zijn die over het jaar 1907 te vinden in No.
11 van den loopenden jaargang.
Uit een staatje, ontleend aan Engelsche tijdschriften, blijkt, dat Nederland het
vierde scheepsbouwende land der wereld is, te rekenen naar het aantal tonnen:
1906
Landen waar Schepen
meer dan
50,000 ton werd
gebouwd
Groot-Brittannië 1590
en Koloniën

Bruto Reg.
Tonnen

1907
Schepen

Bruto Reg.
Tonnen

2,030,843

2014

1,845,305

Vereenigde
Staten

207

464,671

177

455,713

Duitschland

361

360,980

507

321,372

Nederland

233

117,942

321

144,991

Japan

137

96,132

148

127,752

Frankrijk

84

85,948

52

113,345

Italië

55

37,854

26

85,370

Noorwegen

76

56,023

74

52,435
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_____
Geheele wereld 2867

_____

_____

_____

3,373,588

3523

3,277,894

Hoewel het totale tonnencijfer teruggegaan is, vertoonen de Nederlandsche cijfers
een flinken vooruitgang.
Bij deze cijfers moet opgemerkt worden, dat volgens de aan ‘De Ingenieur’
rechtstreeks verschafte opgaven, het aantal in Nederland gereed gekomen schepen
in 1907 niet 321, doch 481 was, en het aantal tonnen 149.856. De Engelsche cijfers
hebben dus slechts betrekkelijke waarde, n.l. als verhoudingscijfers.
Overigens zijn ook de opgaven van ‘De Ingenieur’ nog beneden de werkelijke
cijfers, aangezien vele kleinere en enkele grootere werven hardnekkig weigeren
inlichtingen over hun werkzaamheden te geven; in 't geheel zijn dit er meer dan 50.
Van de 54 in de tabellen opgenomen Nederlandsche werven leverden er 21
zeeschepen (70, met 64.325 ton). Ruim 57% van den totalen tonneninhoud was dus
voor rivieren en binnenwateren bestemd.
25 Nederlandsche werven leverden ook voor buitenlandsche rekening (131 schepen
met 38.394 ton). Dit overtreft verre hetgeen Engeland voor ons bouwde (29.000 ton).
Door zeer vele firma's worden, niettegenstaande of misschien juist tengevolge van
het beschermende stelsel in Duitschland, met Duitsch staal sleepkanen, Rijnschepen
en lichters gebouwd. Hoeveel baggermaterieel door ons aan het buitenland geleverd
wordt, is bekend.
Al komen de dagen van Tsaar Peter niet terug, toch kan gezegd worden, dat de
Nederlandsche scheepsbouw zich in toenemenden bloei verheugt en zich een eervolle
plaats onder zijn mededingers verzekerd heeft.
's G r a v e n h a g e .
CHR. MULLER, w.i.

Zuid-Nederland.
De Studentenafdeeling Antwerpen
A.N.V. (Studenten Hooger Handelsinstituut) doet een beroep op alle Nederlandsche
handels- en bankhuizen om van hen te mogen ontvangen allen slag van Nederlandsche
formulieren bij den Nederlandschen handel gebruikelijk. Vrachtbrieven,
kognossementen, charter-party, krediet-brieven, omzendbrieven, aanvragen tot
opening van rekeningen enz. enz. enz.
Het doel is: bevordering van het gebruik van het Nederlandsch in den
Zuidnederlandschen handel. Men zende deze stukken naar het Secretariaat der
Studentenafdeeling: De Hornestraat 35, Antwerpen.
Noordnederlandsche bladen zouden ons met overname van dit verzoek verplichten.

Groepeering van Vlaamsche strijdkrachten.
Er is in de laatste maanden in verscheidene steden van het Vlaamsche land een streven
merkbaar om de verschillende Vlaamsche strijdkrachten, de verschillende Vlaamsche
vereenigingen tot welke politieke denkwijze zij ook behooren, in een verbond te
groepeeren, dat op sommige oogenblikken, waarop een samenwerking van heel het
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Vlaamsche leger gewenscht en noodzakelijk is, eensgezind in het strijdperk zou
treden. Met dit doel voor oogen was reeds tot stand gekomen: het ‘Verbond der
Vlaamsche Maatschappijen van Borgerhout’ (voorstad van Antwerpen), het ‘Verbond
der Vlaamsche Maatschappijen uit den Brusselschen Omtrek’, terwijl de secretaris
van het A.N.V. te Gent, de heer Meert, de afgevaardigden van de Gentsche
maatschappijen met hetzelfde inzicht bijeenriep en te Antwerpen een dergelijk plan
aanhangig is.
In beginsel kan zoo een streven niets anders dan sympathie verwekken. Want het
is slechts al te dikwijls tot nog toe gebeurd, dat in vraagstukken, die het algemeen
Vlaamsch belang raakten, ieder zoo wat zijn eigen weg ging, de richting volgde, die
hem het best toescheen, zonder dat een ordewoord van hoogerhand de lijn aanduidde
waarlangs men zich te bewegen had. Het was nagenoeg hetzelfde alsof in oorlogstijd
elke afdeeling van het groote leger, afzonderlijk ten strijde zou trekken, zonder te
luisteren naar de bevelen van den opperbevelhebber, met het noodzakelijk gevolg,
dat die verschillende krachten, in plaats van bij te dragen tot de algemeene
overwinning, integendeel elkander te niet deden en het leger een niet te vermijden
nederlaag berokkenden.
In de psychologische samenstelling van den Vlaming als individu heeft men de
oorzaken van een soortgelijken toestand meenen te vinden. En een feit is het, een
feit waarover men zich reeds meer dan eens heeft beklaagd, dat dit gebrek aan tucht
en eenheid onder de Vlamingen te wijten is aan de moeilijkheid die zij ondervinden
om, waar het de groote nationale zaak geldt, hun persoonlijke voorliefde voor deze
of gene richting, deze of gene opvatting, hun individualiteit op zij te zetten in het
belang van die zaak zelf.
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Hebben wij in deze eigenaardigheid, waarmee volstrekt niet de Vlamingen alleen
behept zijn, doch die wij bij heel het Belgische volk aantreffen, een overblijfsel te
zien van het door heel de geschiedenis van dit volk gaande particularistisch gevoel?
Het komt er niet op aan naar de oorzaken te zoeken, doch van grooter gewicht is het
het feit vast te stellen. En men zal niet ontkennen dat elke Vlaming zich geroepen
acht om als officier in het Vlaamsche leger op te treden en dat op die wijze dit leger
bestaat uit heel veel officieren, uit bitter weinig soldaten. Ieder wil bevelen uitdeelen,
hij weze er al of niet bekwaam toe, en wanneer men voor den vijand staat dan kibbelt
men, omdat die bevelen elkander zeer dikwijls tegenspreken. Ieder wil aan het hoofd
staan, maar in de rangen blijven dat kunnen slechts weinigen.
En dan die andere reden van verzwakking, n.l. de vitzucht die ons volk eigen is,
en waardoor het zoo vaak belet wordt zich op een voldoende hoogte te plaatsen om
een zaak in heel haar omvang te overzien; waardoor het bewogen wordt om alleen
een kant, dikwijls een zeer kleinen kant van die zaak te beschouwen en om zoo een
onderdeel het geheel uit het oog verliest! Een flink Vlaamsch weekblad van
Antwerpen, O n s R e c h t , had het nog niet lang geleden over ‘den geest van vitterij
van onze Vlaamsche stamgenooten’, over het ‘vitten en kibbelen’, dat ‘echt Vlaamsche
deugden’ zijn.
Het is ongelukkig maar al te waar! Waar een gezonde, levensvolle, krachtige
kritiek, - noodzakelijk bij elk ernstig streven, bij iedere flinke levensopvatting, - bij
machte is om een zaak te bevordren, daar houdt een schrale vitterij elke rustige en
normale ontwikkeling van een organisme tegen. En dit helaas is in ons Vlaamsch
leger al te dikwijls het geval!
Willen wij in de toekomst niet zooals in het verleden een groot gedeelte van de
kracht, die anders zoo vruchtbarend zou kunnen zijn, noodeloos verkwisten, dan
moet getracht worden tucht en eenheid te doen heerschen waar nu ordeloosheid en
verdeeldheid bestaan, dan moet men leeren gehoorzamen. En wanneer zoo iets door
het stichten van een verbond van Vlaamsche maatschappijen kan worden bereikt,
dan is reeds heel veel gewonnen. Al te dikwijls hebben wij tot nog toe gezien hoe in
een zelfde kwestie verschillende Vlaamsche groepeeringen ook een geheel
verschillende tactiek aannamen, het duidelijkste bewijs van oneenigheid gevend,
zoodat onze vijanden steeds konden wijzen op onze verdeeldheid en daaruit dan ook
hun voordeel wisten te halen.
Maar opdat zoo een groepeering van de Vlaamsche strijdkrachten leefbaar zij, is
het noodwendig, dat zij zich niet bepale tot enkele steden, die dan weer onafhankelijk
van elkander in den strijd zullen gaan, doch dat dit Verbond zich uitstrekke tot heel
het Vlaamsche land; is het noodwendig dat alle Vlaamschgezinde vereenigingen,
welke ook haar politieke kleur zij, tot dit Verbond toetreden.
En men moet verder gaan: een hoogere raad, samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de verschillende plaatselijke Verbonden, - een raad, die een
bestendig bestaan zou hebben, - zou, telkens wanneer een vraagstuk aan de orde van
den dag is, dit moeten onderzoeken, de gedragslijn moeten vaststellen, die er in moet
worden aangenomen, het ordewoord moeten geven waarnaar ieder zou moeten
luisteren; zoo een raad zou dan de leidende kracht van de Vlaamsche beweging
worden, de stuwkracht, die alleen bij machte zal zijn om deze beweging tot haar
eind-zegepraal te voeren.
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Stellig, er rijzen in de practijk groote moeilijkheden op: aangenomen zelfs, dat
men eens alle vitterij, alle bedilzucht, alle gebrek aan tucht ter zijde zou kunnen
schuiven, dan mag men toch de vraag stellen of in sommige gevallen het politiek
belang niet alle samenwerking, alle optreden, alle pogingen van zoo een Verbond
zal onmogelijk maken. En daarmede is waarschijnlijk wel de vinger op de zwakke
zijde van een dergelijk Verbond gelegd. Hoe wenschelijk en hoe noodzakelijk het
ook is, dat in onzen strijd het nationaal belang den voorrang heeft op alle andere
beschouwingen, toch moet men afrekenen met den bestaanden toestand, die
meebrengt, dat in den Vlaming al te dikwijls het politiek gevoel sterker klopt dan
het nationaal gevoel.
Met den huidigen staat van zaken moet men zich dan ook niet verwonderen, indien
het ontworpen plan niet dadelijk den gewenschten uitslag heeft, en dat de stichting
van die verschillende Verbonden niet onmiddellijk overal met goed gevolg zal worden
bekroond. Het komt er echter op aan zich niet te laten ontmoedigen. Gaat het een
eersten keer niet, men beproeve het later nogmaals. Want langzamerhand zal men
gaan inzien, dat, wil men tot iets geraken, een samenwerking van alle Vlaamsche
krachten een niet te ontkomen noodwendigheid zal worden.
En daarom wezen hier de pogingen, die nu worden aangewend met hartelijke
sympathie begroet! Zijn eerst de plaatselijke Verbonden op stevige basis gevestigd,
worden die eerst door breed-denkende en vèrziende menschen geleid, dan zal ook
het groote Verbond met zijn bestendigen strijdraad weldra verwezenlijkt zijn!

Uit onze Takken.
A a l s t . In de Lett. Afd. sprak op 29 Febr. de heer Frans Schuerman over ‘Het
versieren der woningen’, een pleidooi voor de ‘Kunst in huis’, waarbij eenige juiste
vingerwijzingen werden gegeven om deze in practijk te stellen.
Op 14 Maart hield Dr. Isidoor Bauwens een voordracht over de noodwendigheid
van een ‘Nederl. medisch woordenboek’ en de eischen waaraan dit moet
beantwoorden. De onvermoeibare werker en geleerde is met de samenstelling van
zoo een woordenboek bezig, dat stellig groote diensten aan de Nederl. geneeskundige
wereld zal bewijzen en waarvan de verschijning met belangstelling wordt tegemoet
gezien.
In dezelfde zitting gaf de heer Nathalis Heyndrickx eenige regelen van beschaafde
uitspraakleer.
Zooals te voorzien was worden de lessen van hooger volksonderwijs, iederen
Donderdagavond gegeven, door veel belangstellenden trouw bijgewoond. Dit was
het geval met de voordracht van den heer Valery D'Hondt over ‘Het Tooneel te Aalst
in vroeger eeuwen’, die met lichtbeelden van den heer Pamphile Nijs over ‘De IJzeren Staalnijverheid’, die van mej. Rosa De Guchtenaere: ‘Vader en Moeder als
Opvoeder’ en van den heer L. Frateur, Hoogleeraar te Leuven ‘Over de Esthetiek
van het Paard’ (met lichtbeelden).
De openbare Liederavonden, die zeer veel tot de volksbeschaving bijdragen en
die verleden jaar zoo veel bijval vonden, zijn dit jaar op 11 Maart hernomen. Een
vrij groot aantal meisjes kwamen in de Stedelijke Muziekschool, onder leiding van
den heer Gustaaf Pape of van mej. Bertha Reyniers, beurtelings aanleeren ‘Aan
Vlaanderen’, ‘Roosken op de Heide’ en ‘Slape Zacht’.
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A n t w e r p e n . Met genoegen kan worden vastgesteld dat de Soldatenafd., waarvan
de oprichting onlangs werd medegedeeld, zich uitbreidt; er werd n.l. een onderafd.
te Luik gevormd, onder de soldaten van het korps der krijgsbouwkunde van de
bezetting dier stad. Haar oprichting is te danken aan het ijverig streven van den heer
Van Bedaf, die ook te zamen met den heer Goethals, de stichter was van de
hoofdafdeeling te Antwerpen. Deze heeren wezen hartelijk gelukgewenscht voor
hun kranig initiatief.
De afd. ‘Liederavonden voor het Volk’ herdacht op 9 Maart j.l. in de kazerne den
sterfdag van Peter Benoit. De heer Jozef Muls hield een goedgeslaagde voordracht
over den grooten Vlaamschen mees-
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ter, terwijl de heeren Genard en A. Bouchery liederen van hem ten gehoore brachten,
waarvan de soldaten enkele aanleerden.
Op 11 Maart werden de liederavonden voor het burger-publiek hernomen in de
zaal van de firma De Beuckelaer. En ook hier was deze avond aan de nagedachtenis
van Benoit gewijd. Mr. E. Wildiers, voorzitter van den Antwerpschen Tak, sprak
over Benoit en den strijd dien hij te voeren had. Mej. Elisa Levering en de heer Van
As hadden welwillend hun medewerking verleend en zongen liederen van den meester.
De heer De Beuckelaer en enkele van zijn familieleden vereerden de kleine
plechtigheid met hun tegenwoordigheid.
Dezelfde afd. houdt zich ook onledig met de herdenking van het vijf en twintig-jarig
afsterven van Conscience en is voornemens te dier gelegenheid onder meer Benoit's
‘Conscience-cantate’ (Treur- en Triomfzang) te doen uitvoeren. De medewerking
van het Stadsbestuur werd gevraagd.
De Studentenafd. maakte zich met Carnaval en Halfvasten zeer verdienstelijk door
in de straten met de bussen van het A.N.V. geld in te zamelen.
In de afd. ‘Hooger Onderwijs voor het volk’ zette de heer Pol de Mont met steeds
klimmenden bijval en voor een voortdurend aangroeiend getal toehoorders zijn
voordrachten over ‘De Vlaamsche Schilderschool in de XIXe eeuw’ voort, terwijl
de heer Omer Wattez op 19 Maart een reeks van zes lessen ‘Over Germaansche
beschaving’ begon.
Ve r b e t e r i n g .
Het adres van den Secretaris der Afdeeling Antwerpen is: Julius Cox, Vrijheidstraat
16.
B r u s s e l . De Brusselsche Tak heeft een bedrijvigen tijd achter zich. Wij kunnen
van deze werkzaamheden slechts een korte opsomming geven.
De heer Brans gaf ten beste een voordracht over een door hem geliefkoosd en
diepdoorgrond onderwerp: Multatuli. Hij wist daarover zooveel te vertellen, dat het
gevorderde uur hem noopte het vervolg tot een volgenden avond uit te stellen.
Den 17 Maart had de voordrachtavond plaats van den heer S. Rippe (Rotterdam),
voor een propvolle zaal. De heer S. Rippe, buiten eenige kortere dichtstukken,
vertolkte de hoofdtafereelen van Shakespeare's Koopman van Venetië.
De Tak hield zich verder bezig met de volgende vraagstukken: Ned. opschriften
te Brussel; Ned. lectuur voor de jeugd; de Coremans-wet; de Van der Linden-wet;
Vlaamsche poststempels; Nederlandsch voor den postpakettendienst met Nederland,
enz.
Als schrijver van den Tak werd benoemd de heer Delpire, 65 St. Jorisstraat,
Laken-Brussel.
M e c h e l e n . De heer Dr. J. Lefèvre kwam einde Januari de leden op een boeiende
en geleerde voordracht over ‘De economische toestanden in de middeleeuwen’
vergasten, werk dat het bewijs van zeer degelijke studie aflegde!
Op 2 Februari hadden wij het genoegen Dr. A. Borms' tweede voordracht, ditmaal
met lichtbeelden, ‘Over Peru’ te hooren. Dr. A. Borms vertelt gemoedelijk en pittig,
zijn jovialiteit brengt de toehoorders in stemming; hij is een knap voordrachtgever.
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Daarna droegen vier leerlingen, twee dames en twee heeren, van de
declamatieklasse van 't Kon. Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen uit de meest
bekende Ned. dichters en prozaschrijvers voor, ernst en luim. Die voordrachtavond
oogstte grooten bijval en had veel publiek gelokt.
Ten slotte moet nog de voordracht van den heer W.L. Goovaerts over ‘De Mode
in verband met de Kunst’ worden vermeld, die een levendige bespreking ten gevolge
had.

Holland op zijn malst.
De Eerw. heer Jan Bernaerts, La Louvière, ontving van de firma Wolters, Groningen,
een pak boeken met Nederlandsch adres van deze firma en den verzender Van Ghendt.
Maar het werd vervoerd door de... ‘Chemins de fer de l'Etat néerlandais’. Aan die
zotternij kan een Vlaming zich geweldig ergeren.
- In het October-nr. 1905 van Neerlandia teekende de heer Frans Van Cuyck verzet
aan tegen het feit, dat in een bekende Encyclopaedie de straatpleinnamen van
Antwerpen uitsluitend in het Fransch(!) opgegeven zijn: Place Verte, Avenue des
Arts enz.
Naar het schijnt, maakt het een thans verschijnende Ned. Encyclopaedie niet beter
en ziet men de kathedraal van Antwerpen, daar b.v. Notre-Dame genoemd, terwijl
ook straat- en andere namen van andere Vlaamsche steden in 't Fransch zijn
opgegeven. Een Vlaming werd daar zoo door geërgerd, dat hij de Encyclopaedie,
waarop hij ingeteekend had, aan den boekhandelaar terugzond.
Ook tijdschriften doen aan die dwaasheid mee. Nog onlangs had een geïllustreerd
Ned. tijdschrift een verhaal, dat speelde te Gent in de... rue Haut-Port!
Wanneer gaan schrijvers en uitgevers dat toch eens afleeren? De franskiljons lezen
geen Holl. tijdschriften en schaffen geen Holl. encyclopaediën aan; de Vlamingen,
die 't wel doen, worden door die dwaasheden geweldig geërgerd; dit is zeker niet in
't b e l a n g van uitgevers. ‘Zullen de uitgevers hun encyclopaediën misschien aan
de Walen willen verkoopen?’ vraagt de geërgerde Vlaming. Dan zullen ze vooral
goede zaken doen.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n . In dank ontvangen bezendingen van: mej. Olga Insinger, Loeksor,
Egypte; mej. El. Baelde, Rotterdam; Dr. Breitenstein, Karlsbad (nieuwe
Oostenrijksche); Van Egmond, Davos Platz, Zwitserland; Frederickszonen, Oostende.
V u r i g b e g e e r d . Curaçao, Suriname... helaas, zij komen niet.
O p b r e n g s t . Zooals we in 't vorige nr. aankondigden, zouden we in dit nr. kunnen
meedeelen hoeveel we reeds haalden uit de ons geschonken postzegels. Dit bedrag
is fr. 137. Wij hebben thans een goeden voorraad. Daar is evenwel niet altijd goed
partij van te trekken. Van eene soort: de 10 cts. N.O.-I. duizenden exempl.; van de
3 cts. nauwelijks enkele.
Laten toch alle Verbondsleden over de wereld medewerken. Er is g e e n lid van
het Verbond, dat ons n i e t helpen kan. Hoe e e n v o u d i g : zijn postzegels n i e t in
de scheurmand te gooien, maar ze voor ons te bewaren.
H. MEERT,
Secretaris Van Groep België.
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N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht,
dat voor doorzending zorg draagt.

Bladvulling.
Een lintworm in 't nauw.
Onder de aanwinsten van 's Rijks Ethnografisch Museum vindt men in het officieele
verslag, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, o.a. vermeld:
een munt met de voorstelling van den strijd van Ridder St. Georg tegen den lintworm.
Bedoeld wordt de draak (Duitsch: Lintwurm). De verklaring van dit malle
Germanisme ligt voor de hand. De bekwame directeur, de heer Schmeltz, is Duitscher
van geboorte.
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Zuid-Afrika.
Afrikaansch Hollandsch.
In het vorige nummer van Neerlandia ontleenden wij aan Ons Land het een en ander
over het Beknopt Nederlands Woordeboek voor Zuid-Afrika, bewerkt door Hubertus
Elffers en dr. W. Viljoen. We hadden, zooals we toen zeiden, het boek zelf nog niet
gezien, dat hebben we nu wel, en tot ons genoegen en tot ons leedwezen beide
bemerken wij, dat wij, op een onvolledige aanhaling van Ons Land afgaande, de
bewerkers van het woordenboek onrecht hebben aangedaan. Dit spijt ons, maar 't
doet ons genoegen dat wij 't kunnen verbeteren.
Ons Land zei, dat alle woorden en uitdrukkingen waren opgenomen, die in
Zuid-Afrika burgerrecht hebben verkregen, en noemde eenige anglicismen als
pavement, freetrader, notice-board, juts enz.
We achtten het toen bedenkelijk, dat 't Woordeboek aldus zijn gezag leende aan
woorden, waarvoor er (ook in Zuid-Afrika) goede van Nederlandschen stam bestaan.
Maar nu blijkt ons, dat de bewerkers dergelijke anglicismen niet hebben opgenomen
omdat zij in Zuid-Afrika burgerrecht hebben verkregen. Allerminst. Want wat zeggen
zij in de voorrede?
‘Wat het opnemen van talrijke engelse woorden aangaat, di men in dit handboek
aantreffen zal, is het geenszins ons doel geweest, di richting daarmede te steunen,
welke zijn heil zoekt in het mengen van de twee onder ons gangbare talen; integendeel,
wij hebben ons bevlijtigd, van dergelijke woorden, voor zo ver het mogelik was, het
echt nederlandse ekwivalent aan te geven, ten einde de zuivering van het Hollands
hier te lande, welke velen zich op loffelike wijze tot taak gesteld hebben, mogelik
te maken en in de hand te werken. Het bestaan van een zeer groot aantal anglicismen
en andere barbarismen, vele waarvan op burgerrecht aanspraak maken en bijna
algemeen als geldig erkend worden, geeft tot vragen aanleiding, waarop vooralsnog
niemand het antwoord vermag te geven; ons doel echter is geweest, aan te tonen, dat
de meeste van dergelijke uitdrukkingen in de volksmond door betere, zuiverder,
erkend nederlandse mogen worden vervangen; tevens hopende, dat het opnoemen
ervan tot di gewenste vervanging gereder aanleiding geven zal’.
Zoo opgevat, kunnen die anglicismen in een Nederlandsch woordenboek voor
Zuid-Afrika veel goed doen.
Nu een commissie hier in Nederland verklaard heeft er geen gat in te zien - haar
taak wellicht te theoretisch opvattende - een dergelijke lijst van babarismen met
gelijkwaardige Nederlandsche woorden samen te stellen, zooals op de vergadering
van Groep Nederland te Amsterdam is gebleken, en de Kleine Taalzuiveraar, een
woordenlijst die hetzelfde wil geven, al te gebrekkig is, rijst de vraag of het
woordenboek van Elffers en Viljoen niet een praktisch voorbeeld is, hoe zoo'n lijst
van barbarismen bruikbaar is samen te stellen.

Afrikaansch en Hollandsch.
Verleden maand hield te Kaapstad de Afrikaanse Taal Vereniging een vergadering,
waar ook dr. Brill, de oud-Nederlander uit Bloemfontein, de man van het Grey
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College, sprak. Hij brak er een lans voor het Afrikaansch, noemde het een zuivere
taal, een taal waarin men de hoogste gevoelens der ziel kan uitdrukken; als er maar
het letterkundige genie komt, die het doet. Dat er na de groote gebeurtenissen van
den oorlog in het Afrikaansch geen letterkundige werken waren ontstaan, verwonderde
dr. Brill wel (als wij 't verslag van Ons Land goed begrijpen). Moge - zoo besloot
de spreker - Zuid-Afrika spoedig den man voortbrengen, die een Afrikaansche
letterkunde zal scheppen.
Na de verheerlijking van het Afrikaansch door een Nederlander kwam een
aftakeling van het Nederlandsch (althans voor Zuid-Afrika) door een Afrikaander,
den heer H.J. Hofmeyr. Hij wees er op - zegt Ons Land - dat de Afrikaander geen
Nederlandsch kan spreken. Vooral is de grammatica van het Nederlandsch moeilijk.
De taal voor Zuid-Afrika is het Afrikaansch en niet Nederlandsch. Bij het spreken
van Hoog-Hollandsch blijven de Afrikaanders maar koud. In het woordenboek van
prof. Viljoen en Elffers komen uitdrukkingen voor als: een vreemde eend in de bijt;
een dwaas in folio; hij is in zijn knolletuin, enz. Dat zijn vreemde uitdrukkingen, die
niets met onze omgeving te maken hebben en niet begrepen worden. Aldus de heer
Hofmeyr.
We zouden willen vragen: Zouden er uit een Engelsch woordenboek niet ten minste
evenveel ‘vreemde uitdrukkingen’ te halen zijn, die niets met de omgeving der
Afrikaanders te maken hebben, en is dat voor de Afrikaanders in het algemeen een
beletsel om zich op het Engelsch toe te leggen en het met warmte te spreken? Het
Hollandsch is de Afrikaanders, enkelen uitgezonderd, een taal die ze koud laat, omdat
zij die niet voldoende leeren.
Maar, zeker, het Afrikaansch is de taal van den Afrikaander. En al wat de kennis
en het gebruik van het Afrikaansch in Zuid-Afrika bevordert, moet ons Nederlanders
welkom wezen. Wij wenschen daarom de pogingen, die men te Pretoria aanwendt
om een A f r i k a a n s -H o l l a n d s e T i j d s k r i f op te richten, welslagen.
Dr. H.C. Muller heeft in het Handelsblad die uiting van ‘taalparticularisme’, van
‘taalverbrokkeling, taalafzondering, versnippering van krachten’ afgekeurd, en het
belang ‘van eenheid der Nederlandsche schrijftaal’ bepleit. Daar valt, wij erkennen
het, veel voor te zeggen, en dr. Muller zou onder ontwikkelde Afrikaanders, vooral
in de Kaapkolonie, er menigeen vinden, die het met hem eens is. Maar mannen van
erkende bekwaamheid, ook oud-Nederlanders, in Zuid-Afrika steunen de beweging
voor het Afrikaansch als het beste, ja het eenige middel om het Engelsch het hoofd
te bieden.
Zoo kome er dan spoedig een Afrikaans-Hollands Tijdskrif en het worde wat de
oprichters er van maken willen, een degelijk tijdschrift, met bijdragen over allerlei
bevattelijke wetenschap, over kunst en letteren, zoodat de Afrikaander die wat meer
verlangt te lezen dan zijn krant niet altijd tot Engelsche ‘monthly's’ en ‘reviews’ zijn
toevlucht hoeft te nemen, - Nederlandsche tijdschriften lezen er weinigen.
Evenwel, kon er in Zuid-Afrika niet een dergelijk tijdschrift in het vereenvoudigde
Hollandsch naast komen? Kon de Kaapkolonie, waarin zooveel mannen zijn, die
vooral den band met de beschaving van het moederland hunner taal willen aanhouden,
niet daarvoor zorgen? Schrijvers zou men er allicht evenveel voor vinden als waarop
de mannen van het Afrikaansche tijdschrift rekenen. En waarom zou men, zoo noodig,
niet ook - gelijk de Wetenschappelijke Bladen hier te lande doen - uit de vele
Nederlandsche tijdschriften bij geval eens een artikel overnemen?
Verschenen er in Zuid-Afrika dan twee tijdschriften, een Afrikaansch en een
Hollandsch, dan zouden twee belangen gediend zijn, of eigenlijk één: het belang van
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het Hollandsch en van het Afrikaansch, een harer spruiten, d.w.z. het belang van de
algemeene Nederlandsche taal.
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Zuid-Afrika een tweetalig land.
Zuid-Afrika een tweetalig land, dat was de tekst van een redevoering, uitgesproken
te Kaapstad door den Transvaalschen rechter Wessels bij de plechtigheid, waarop
de universiteit der Kaapkolonie haar graden verleent. En omdat het een tweetalig
land is, zei Wessels, moeten de twee talen gelijke rechten hebben en alle kinderen
op school beide talen leeren.
Zoo sprak een man, die van de dagen van Jameson's inval af, en vroeger reeds,
aan den kant der Engelschen heeft gestaan, op een plechtigheid van de door en door
Engelsche universiteit der Kaapkolonie.
En zijn woord heeft indruk gemaakt in Zuid-Afrika, waar de voormannen der
Afrikaanders zoo nog niet durven spreken, uit vrees hun Engelsche vrienden te
verschrikken. Maar wat Wessels zegt klemt zoo, dat 't niet lang kan duren of ook zij
zullen het zeggen.

Oost-Indië
Onze bruine broeder.
In het Weekblad voor Indië*) vinden wij, onder bovenstaanden titel, beschouwingen
van Dr. A.A. Fokker, welke verdienen onder de aandacht onzer lezers gebracht te
worden.
Werd de uitdrukking ‘Onze bruine broeder’ vroeger nog wel eens gekscherend
gebruikt, thans wordt ze meestal ernstig bedoeld.
We denken ‘anders’ over de inlanders dan vroeger; waarschijnlijk doordien velen
onder hen anders over zich zelven zijn gaan denken; doordien er meer gevoel van
eigen waarde in hen opgekomen is. Bij de ontwikkelden onder hen gaat dat gevoel
echter gepaard met het besef dat nog veel van de ‘blanda's’ te leeren valt.
Bij ons hebben zich humaner opvattingen baan gebroken; bij de inlanders is meer
gevoel van eigen waarde ontstaan; dat belooft veel voor de demping der kloof, die
er tot nu toe was.
Welke weg moet nu daartoe worden ingeslagen?
Dr. Fokker meent dat de talen, door de inlanders gesproken, daarvoor niet op den
achtergrond behoeven te worden geschoven, dat de inlanders in 't algegemeen
daarvoor niet Nederlandsch behoeven te leeren.
De maleische en de javaansche, wellicht ook de soendasche en de madoereesche
talen eigenen zich voor ontwikkeling, voor uitbreiding. De nederlandsche taal is ook
gegroeid tot wat zij nu is, en er is nog steeds leven in; eerst na eeuwen heeft zij die
groote mate van bruikbaarheid verkregen, waardoor zij ‘op alle gebieden van
menschelijk denken, in alle omstandigheden van menschelijk leven, in alle uitingen
van den geest’ behoorlijk dienst doet.
Zoo kan, zoo moet 't ook met de evengenoemde inlandsche talen gaan. Ontwikkelde
inlanders moeten daarin helpen, en dit met behulp of door middel van de kennis der
nederlandsche taal; uit de kenners van o n z e taal moeten de kweekers der inlandsche
talen voortkomen, want de beoefening van onze taal heeft hun de Westersche wereld
*) No. 44, 23 Febr. 1908.
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ontsloten, hen in gemeenschap gebracht met de groote gedachtestroomen, die thans
het wereldleven beheerschen.
Dr. F. denkt zich een tijdschrift, geheel in 't javaansch geschreven, met javaansche
redactiemannen, wellicht nog eerst met behulp van een nederlandschen voorlichter;
weldra een tweede, een derde. Duizenden krijgen een geestelijk contact, een
gemeenschapsgevoel, een volksbewustheid, waarvan ze te voren geen vermoeden
hadden. Vereenigingen zullen ontstaan, waarin de vraagstukken, van gewicht voor
de volksontwikkeling, besproken zullen worden. De andere drie hierboven genoemde
inlandsche talen zullen even zeer kunnen bijdragen tot de ontwikkeling, de
mondigmaking van hen, voor wie die talen, de moedertaal zijn. De vele spraken door
andere kleinere volken gesproken, zullen zich wel aansluiten aan de grootere takken;
in Europa is 't ook zoo gegaan.
Met de ontwikkeling door middel van eigen taal gebracht zullen de volken en
volkjes in onze Oost allengs partij gaan kiezen voor de twee wereldbeschouwingen,
waarmede ze kennis zullen hebben gemaakt, de Christelijke en de Mohammedaansche.
Wat zal nu van onzen kant gedaan moeten worden, om blank en bruin geen
tegenstelling meer te doen zijn? Moet de Islam ongemoeid gelaten, 't Christendom
bevorderd worden?
Dr. F. zou daarop ja willen antwoorden, in zooverre dat 't Christendom alleen
onder de heidenen gepredikt worde.
De g e e s t van 't Christendom zal ook onder de Mohammedanen wel komen door
hen nader tot ons te brengen in ontwikkeling en door het voor hen begrijpelijk maken
van westersche denkbeelden.
Een middel tot toenadering zal ook moeten zijn, het openstellen van allerlei
betrekkingen, die geschikt voor hen zijn, en daaronder rekent Dr. F. vele, als die van
arts, leeraar, ingenieur, officier bij leger en vloot, maar n i e t besturend ambtenaar
en rechter; voor die laatste betrekkingen worden ze nog niet rijp geacht; hier treedt
de morele ontwikkeling op den voorgrond en daar moet men voorzichtig zijn.
Dr. F. behoort tot hen, die overtuigd zijn, dat het aan ons Nederlanders is, den
inlander de leiding te geven, welke hij behoeft, dat dit onze heilige plicht is, maar
hij is 't niet eens met hen, die de nieuwe leer huldigen: ik heb mijn bruinen broeder
lief, dus stel ik hem met mij gelijk in alles; hen die zóó denken, verwijst hij naar het
artikel van Dr. S.R. Steinmetz in het Januari-nr. (jaargang 1907) van de Gids ‘De
rassenkwestie’.
Zonder partij te kiezen, maken wij melding van deze uitingen van Dr. Fokker, ook
omdat er onder onze vertegenwoordigers voor Indië zijn, die steeds als hun meening
te kennen geven, dat de ontwikkeling, de mondigmaking van de volken in onze Oost
niet bereikt behoeft te worden, ja, zelfs niet kan worden, door de Nederlandsche taal
in alle lagen te doen doordringen; die ontwikkeling, dat, als men 't zoo noemen mag,
aanbrengen van westersche denkbeelden moet komen van hooger af, door de meest
ontwikkelden onder de inlandsche bevolking zelve. Dat de Nederlandsche taal daaraan
dienstbaar moet worden gemaakt spreekt van zelf.
Over de keuze van betrekkingen vellen wij allerminst een oordeel; ernstig beraad
door kenners van land en volk moet daarover nog gepleegd worden, meer dan tot nu
toe.

Ned. Antillen.
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Algemeene vergadering op 2 Maart 1908 in ‘De Gezelligheid’.
Dank zij de aankondiging aan de leden, dat na afloop der werkzaamheden de weleerw.
heer Rector M.V. Zwijsen, eene lezing zou houden over Guido Gezelle, hadden wij
op deze vergadering niet over belangstelling te klagen. De zaal was flink bezet door
een uitgelezen gezelschap dames en heeren. Ook de hoogedelgestr. heer Gouverneur
en Vrouwe De Jong
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van Beek en Donk vereerden de vergadering met hunne tegenwoordigheid.
De voorzitter, de heer H.J.Th. Boomgaart heette de aanwezigen op hartelijke wijze
welkom en bracht hulde aan zijn voorganger, den heer Mord. J.C. Henriquez, terwijl
hij diens zoon, den heer M.C. Henriquez, welkom heette aan de bestuurstafel.
De secretaris las nu de notulen der vorige alg. verg. voor, welke werden
goedgekeurd. Vervolgens benoemde de voorzitter de heeren H.J.C. Henriquez, A.W.
Statius Muller en A.C. de Veer tot eene commissie, om het geldelijk beheer van den
penningmeester na te gaan.
De heer Henriquez meende voor deze benoeming te moeten bedanken, waarop
door den voorzitter in diens plaats benoemd werd, de weleerwaarde heer A. Ter Maat.
Deze commissie vergaderde den 10en Maart ten huize van den penningmeester, op
welke vergadering de rekening en verantwoording werd nagezien en in orde bevonden.
De secretaris, de heer J.A. Snijders, las nu het jaarverslag der Groep voor, welk
verslag in Neerlandia zal verschijnen (in het Mei-nr., Red.). Aan het eind van het
verslag sprak de secretaris een woord tot afscheid aan de leden, waarbij hij de beste
wenschen uitte voor den verderen bloei der Groep.
Daarna hield de weleerwaarde Pater Rector M.V. Zwijsen zijn lezing over Guido
Gezelle.
Spr. beschouwde hem: als dichter der natuur, als Vlaamsch dichter, als warm
vaderlander en als geestig man, schetste ons het leven van den dichter en deed ons
eene keur van gedichten bewonderen, waarin hij het karakter en de groote woordkunst
van den Vlaamschen bard deed uitkomen.
Guido Gezelle te vertolken, den eenvoudigen man in de schoonheid van zijn
karakter, ja in zijn geheele ziel te doen leven voor het publiek, op eene wijze zooals
dit op dezen avond geschiedde, dat kan alleen een man als Rector Zwijsen, die zelf
dichter is. Zijne lezing was een letterkundig gewrocht, dat eere gaf aan den maker.
Herhaaldelijk werd spr. toegejuicht.
Mej. Albertine Lens, uitstekend op de piano begeleid door den heer S.E.L. Maduro,
zong van tijd tot tijd een liedeke van Gezelle, als dit door den spreker was
voorgedragen. Hare eenvoudig natuurlijke voordracht wist op meesterlijke wijze te
ontkomen aan het zoo moeilijk te vermijden gevaar de sobere melodieën van Catharina
van Rennes met te veel schittering voor te dragen. Nu bracht haar gevoelvol lied de
geheele vergadering in de juiste stemming om de dichterlijke beschouwingen van
den spreker nog beter te volgen, om Gezelle te genieten en zijn pure schoonheid ten
volle te smaken. Voor dit zelve-schuilgaan om Gezelle in het volle licht te plaatsen,
komt aan mej. Lens een oprecht woord van geheel bijzondere hulde toe. Slechts
weinige zangeressen zijn in staat deze liederen zoo geheel juist voor te dragen. De
heer Salomon S.L. Maduro bood haar een bloemstuk aan.
Nadat zoowel door den Gouverneur als den voorzitter eene welverdiende hulde
was gebracht en dank aan Pater Zwijsen en mej. Lens en de hoop was uitgesproken,
dat de Groep Ned. Antillen, zou blijven groeien en bloeien, werd de vergadering
gesloten en gingen allen huiswaarts, met het dankbare gevoel dezen avond iets
schoons te hebben genoten.
De Secretaris,
J.A. SNIJDERS Jr.
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Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen die het A.N.V. bij testament willen bedenken, wordt de volgende vorm
aanbevolen:
Ik, ondergeteekende, verklaar te legateeren aan het Algemeen Nederlandsch
Verbond, zetelend te Dordrecht de Som van.........................................................;
desverkiezende met bijvoeging van: Vrij van alle rechten en kosten, ook van het
recht van successie.

Ingezonden.
Het straatlied.
R o t t e r d a m , 24 Maart 1908.
In ons Maart-nummer komt o.m. voor: ‘Liederavonden voor het volk’; vergun mij
daaraan iets toe te voegen uit mijn vijfjarige ondervinding als liedjeszanger van ons
Hollandsche volk. Onder ‘volk’ versta ik dan allen wier genoegen in een lied niet
vergald wordt door de behoefte aan 't zuiver beoordeelen daarvan; dus meer dan
negentienden van alles wat Hollandsch spreekt.
De wijze van het wereld-straatlied is weemoedig; de woorden zijn daarin van
bijkomstige beteekenis, want 'n straatlied wordt gezongen om de wijs en niet om de
woorden. Maar ik geloof niet, dat er een tweede volk is als 't onze, waar die wijzen
zoo somber en zoo weemoedig zijn; omdat er geen volk is, dat zoo ontevreden,
twijfelachtig en weifelachtig van aard is. Dit is ook 't verschil tusschen ons en de
Vlamingen, die gelukkig geboren zijn en als tevreden werkers leven. Dit is dus ook
't verschil in straatliederen tusschen beide volken en ook daarom zal 't hier moeilijker
gaan om Liederavonden te doen slagen dan in Antwerpen.
Luister bij ons eens in de kleine kroegen, in de straten en in gezinnen naar de
liedjes die daar gezongen worden: van de tien zijn er negen om te zuchten van
weemoed en een is er wat opgewekter, en dat opgewekte zal soms schuin zijn. Ik
bezoek die kleine kroegen geregeld en zelden hoorde ik daar een beslist vuil lied.
Die 't zongen waren bleeke patsers, die er den naam van hebben zoo vuil te kunnen
zijn. Maar de groote massa, zooals: de dansmeiden, de zeelui en de ambachtslui,
zingen geen algemeen lied, dat smerig is mee, wel van wraak, liefde en dood. Soms
hoorde ik soldaten wel eens onzedelijke mopuen voordragen; er werd naar geluisterd,
maar niet lustig om gelachen. Er was meer verbazing over 't durven zeggen van zoo
een zeldzame gemeenheid, bewondering zelfs, maar van meedoen was geen sprake.
Zoo een liedje wordt hoogst, hoogst zelden een straatliedje en als 't dan 'n enkele
maal gebeurt, is 't a l l e e n om de wijs.
Wat 't volk hier meezingt uit de ‘Café-Chantants’ zijn nooit de vieze liedjes;
misschien alleen 'n ‘refrein’.
En nu over de woorden van 'n straatlied.
Bijv. ons volkslied. Wanneer in een groote bijeenloop van menschen dat lied
gezongen wordt, denkt bijna niemand over de beteekenis der woorden na, omdat
bijna niemand die begrijpt.
‘Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit’, van de zeven woorden worden
alleen ‘bloed’ en ‘door’ h e r k e n d , maar in verband met de rest niet begrepen. 't Is
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dan ook niet goed ingezien om dit lied 'n volkslied te noemen. De wijs moet 't 'm
weer doen.
Andere liedjes, die op zangavonden door lief-zingende meisjes als straatliedje aan
ons worden opgedrongen: ‘Zeg kwezelze wilde gij dansen?’ en ‘'k Zag een schoon
bloemke op de heide staan’, enz. enz. enz., zullen 't nooit doen.
Alleen die liedjes zullen tot straatliederen verheven worden (in ons land), die bijna
t e weemoedig van wijs zijn en waarvan de woorden gekozen zijn uit de paar honderd,
waarmee het volk zich dagelijks verstaat. Toch zullen ze bijzaak blijven, maar als
middeltje gebruikt worden om een volkswijsje te onthouden.
Kiest daarom de woorden, die als 't ware de zenuwen van een taal zijn. De op
zichzelf weinig zeg-
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gende, maar tracht ze zoo te schikken, dat de zin de gewenschte beteekenis krijgt en
dan nog niet te sterk; want er is een groote weerzin tegen alles wat overdreven,
onwaar, gemaakt en aanstellerig is.
‘Dood’ is voldoende. ‘Bleeke dood’ onbegrepen; bijvoorbeeld:
‘Arie die was dood’
‘Z'n moeder zat te huilen’,

zal eerder begrepen worden dan:
‘De bleeke dood nam Arie mee’,
‘Z'n arme moeder huilde’.

En nu nog de rijmwoorden. Die moeten zoo natuurlijk, zoo onvermijdelijk zijn, dat
ze bijna niet opgemerkt worden. De fijnste overwegingen komen daar juist bij te pas.
De rijmwoorden mogen bijna niets bedoelen, bijna geheel beteekenloos zijn. Vooral
daarvan hangt 't af of een liedje straatlied wordt.
J.H. SPEENHOFF.

[Ingezonden]
A l k m a a r , 3 Maart 1908.
Mijnheer de Redacteur!
Mag ik de gastvrijheid van uw blad eens inroepen om de ervaringen bekend te
maken die ik opdeed bij den handel in prentenboeken met België. Mijne firma (P.
Kluitman, Alkmaar) is sedert lange jaren bekend door de uitgave van deze
kinderwerkjes en vóór de Belgische regeering invoerrecht daarop gelegd had, hadden
wij in België vele trouwe afnemers. Na de invoering en verhooging dezer rechten
werd de handel bijna onmogelijk, maar toch trachtten we de laatste jaren nog steeds
met lage prijzen tenminste eenigermate onze oude vrienden over de grenzen te
bedienen. Verleden jaar werd door het Alg. Ned. Verbond naar aanleiding van een
door mij gedane vraag ‘wat de reden was van den verminderden invoer van
prentenboeken van Nederland naar België’ een onderzoek dienaangaande ingesteld,
dat tot gevolg had het mij meegedeelde antwoord ‘dat het grootendeels aan het
invoerrecht was toe te schrijven, de vermindering was inderdaad ook in België zelf
geconstateerd’.
Aangezien het in het belang van den Nederlandschen stam is, dat in België aan de
kinderen meer Nederlandsche dan Fransche prentenboeken gegeven worden, meen
ik wel dat het op den weg ligt van het Verbond, aan deze zaak eens aandacht te wijden
en te trachten, het invoerrecht ten minste wat verminderd te krijgen. Als voorbeeld,
hoe de invoer bijna volslagen onmogelijk is, diene het volgende staaltje.
Op den 17 Febr. l.l. verzond ik een pak prentenboeken, wegende 90 K.G., ter
waarde van 175 frs. en een pak van 100 K.G., waarde 160 frs. Naar aanleiding dezer
zending ontving ik van Van Gend & Loos (H. Colignon & Co.) onderstaand schrijven.
H. C o l i g n o n & C o ., Anvers.
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De tolbeambten alhier komen daar juist de 2 pakken P K 3 - 2 drukwerk
prentenboeken, tegen te houden, om reden dat deze boekjes volgens hen aan 60 frs.
per 100 K.G. moeten betalen en niet à 25 frs. zooals altijd. De druk dezer boekjes
wordt niet aanzien als typographie genre imagerie d'Epinal, maar wel als enkel
lythographie. Gelief dus de firma P. Kluitman te verwittigen, dat wij aan de verzending
dier goederen geen gevolg kunnen geven dan wanneer wij de waarde van factuur er
van zullen als waarborg gestort hebben. De tolbeambten hebben er eenige stalen naar
de hoofd-administratie gestuurd en het besluit daarover kan zeker minstens een maand
of twee duren.
Op verdere instructies wachtende bieden wij u onze geëerde groeten.
(was get.) COLIGNON & Co.

[Ingezonden]
Zooals u ziet worden de boeken belast naar het gewicht, alsof het meststoffen waren,
alsof men meststoffen voor den geest op gelijke lijn kon stellen met die voor den
grond! Het pak van 90 K.G., waarde 175 frs., wordt belast met 54 francs, dat van
100 K.G., waarde 160 frs., met 60 francs. Men kan licht inzien, dat door den thans
genomen maatregel alle handel onmogelijk is gemaakt! Een aardige handel, waarbij
⅓ van de waarde aan belasting betaald moet worden, en men nog een waarborgsom
moet storten, anders mag men niet invoeren!
Indien het Alg. Ned. Verbond aan dezen misstand iets kan doen, zal dit een nuttig
werk wezen!
Dankend voor de opname.
Hoogachtend,
Uw dw.,
H.P. KLUITMAN,
(Firma P. Kluitman, Alkmaar).
N.S. 't Bovenstaande is zeker een nuttige bijdrage voor de Hollandsch-Belgische
Commissie!
Red.

[Ingezonden]
G.R.!
Van de heer W. Kloeke, hoofd ener school te Haarlem ontving ik de toezending van
twee nummers van de H a g e n e r Z e i t u n g : in 't eerste nummer een stuk: ‘I m
L a n d e d e r M i j n h e e r s ’ (28 Dec. l.l.), werden nog al dwaze dingen over
Nederland gezegd, bij veel waars; de heer Kloeke bestreed het onware en gaf tal van
inlichtingen over prijs en reisgelegenheid, handel en nijverheid in het No. van 13
Maart. De goede manier: op fouten wijzen in de taal waarin die fouten geschreven
zijn. In een opzicht gaat de schrijver te ver als hij Bilderdijks verblijf in Brunswijk
en 't jaargeld van de Hertog aanhaalt als bewijzen dat Bilderdijk geen antipathie tegen
de Duitsers had. Dat bewijzen zijn werken wel anders. Voor 't overige is het waar
en nuttig werk dat de heer Kloeke doet: navolgenswaard.
Haarlem.
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J.B. SCHEPERS.

De Brandaris op Terschelling.
Geachte Redactie.
Verleen mij a.u.b. een plaatsje in het orgaan van het A.N.V. voor het volgende.
In de noot op blz. 197 van het B o n a i r e -n u m m e r vraagt de eerwaarde steller
van het hoofdstuk ‘H i s t o r i s c h o v e r z i c h t v a n h e t e i l a n d B o n a i r e ’:
Kan een der lezers van Neerlandia mij ook inlichten, sinds wanneer en waarom
die vuurtoren van Terschelling (n.l. de Brandaris) dien naam draagt?
Ik hoop eenigszins aan dit verzoek te kunnen voldoen, en geef daartoe eene door
mij indertijd gemaakte aanteekening uit ‘O p d e B r a n d a r i s ’ door J. D a a l d e r
D z., voorkomende in ‘E i g e n H a a r d ’ jaargang 1903, luidende:
De Brandaris heeft zijn naam gekregen naar B r a n d a n u s of S i n t B r a n d a a n
een Iersche Heilige, overleden omstreeks 577.
Vele oude kaarten en bescheiden vermelden zijn naam, en telkens werd er over
verhandeld in vergaderingen van vroedschappen en Staten:
Op ‘d i e C a e r t e v a n d e r z e e : o m O o s t e n d e We s t t e z e y l e n , Ao
1541’, leest men reeds van 5 torens op Schellinge, ‘e n d e d i e o p t w e s t e y n d e
staat,dat is een hoghe plompen toren,dat is Sinte Brandarins
k e r c k e ’.
In een besluit der A m s t e r d a m s c h e v r o e d s c h a p van 1559 luidt 't: ‘S t .
Brandarinstoorn op der Scellink is van outs een
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kundige baeck, daar de schepen van oosten ende elders hier
t e l a n d e i n e c o m e n d e h a r e o e c h e n d e m e r c k o p n e m e n ’.
In de 16e eeuw werd de toren met ondergang bedreigd. In 1590 door de Staten
van Holland gerestaureerd. Later brandde er geen lamp meer op zijn plat, en deed
een vuurhaard dienst als vuurbaak.
Eerst in de 2e helft der 19e eeuw heeft de regeering van den Brandaris gemaakt,
wat hij nu is. Op 1 Nov. 1864 brandde dit licht voor het eerst.
Hoogachtend,
WALTHER DE HART,
N w . M e e r z o r g , Febr. 1908.
Lid v/h. A.N.V.

[Noordpannen]
A l k m a a r , 29 Febr. '08.
WelEd. Heer.
Een pannenfabrikant in Zuid-Holland heeft, voor eenige jaren, de dwaasheid
begaan een nieuw model dakpannen ‘Tuiles du Nord’ te noemen.
Een gevolg hiervan is dat metselaars en aannemers deze pannen nu in den, regel
‘Tulinorpannen’ of ‘Twudenorpannen’ noemen.
Een fabrikant in Limburg noemt deze pannen tegenwoordig ‘Noordpannen’ wat
zeker een verbetering is.
Zoo u hiervan in Neerlandia melding zoudt willen maken, zijn er misschien onder
de leden van het Ned. Verbond ook pannenfabrikanten die dit voorbeeld volgen.
Hoogachtend,
Uw dw.,
W.F. STOEL Jr.

Lijst van Nederlandsche leer- en studieboeken en tijdschriften.
Geachte Redactie,
Met vele anderen heb ik de uitgave van een lijst van Nederlandsche leer- en
studieboeken met blijdschap begroet. Het zou zoo goed zijn, dat men buiten Nederland
eens zag hoeveel uitmuntende, dikwijls beter dan buitenlandsche werken, wij bezitten.
Maar bladerende in het boekje, dacht ik: waarom hebben de samenstellers toch
weggelaten b.v.: Werken van K o l l e w i j n c.s. over de nieuwe spelling - het boekje
is toch ook voor Zuid-Afrika bestemd? -; de Wo o r d e l i j s t van de nieuwe spelling;
de h i s t o r i s c h e a t l a s v a n H e t t e m a , 5e druk, die, vooral wat de methode
betreft, ver de buitenlandsche producten achter zich laat, - waar wel een beknopt
leerboek en zijn platen-atlas genoemd worden, is deze weglating zeker zonderling;
de A t l a s van B e e k m a n over Nederland en zijn S t r i j d o m h e t B e s t a a n
o f N e d e r l a n d a l s P o l d e r l a n d , onmisbare aardrijkskundige werken voor
wie het Nederlandsche polderland wil kennen; het historische werk van D r .
H e n d r i k M u l l e r : Oude tijden in den Vrijstaat, alsook diens Z u i d -A f r i k a en
zooveel Hollandsche werken over Zuid-Afrika.
Jammer vind ik het ook dat de prijzen zijn weggelaten.
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Met dank voor de plaatsing.
Uw dw.,
A. OOLGAARD SNIJDER.
A m s t e r d a m , 2/3 '08.
Steunt eigen Handel en Nijverheid -:-

Allerlei en mededeelingen.
Herinnering.
1 Mei is het 10 jaar geleden, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht
werd gesticht.

Ter behartiging.
Uit een opstel van Dr. D.C. Hesseling in De Nieuwe Taalgids:
Volgens de populaire opvatting onderscheidt zich zuiver Nederlands door 't
vermijden van vreemde woorden en zinswendingen, van uitdrukkingen die tegen de
aard van ons taaleigen zijn, zogenaamde barbarismen. Dit zou een goede definitie
wezen als men 't er maar over eens was wat vreemde woorden en wat barbarismen
zijn. Voor menigeen is een vreemd woord een woord waarvan hij weet dat het indertijd
over de grenzen gekomen is; voor zulke mensen neemt het aantal onnederlandse
woorden regelmatig toe met de etymologiese kennis die ze verkrijgen van hun
moedertaal. Als zij konsekwent waren zouden zij de taalkundige erfenis van het
voorgeslacht bij 't klimmen van hun jaren steeds zien slinken: als kinderen van twaalf
jaar leerden zij reeds dat precies, souper, concert, feliciteren en honderd andere
woorden op -eren vreemde woorden zijn; wat ouder geworden, vernemen zij dat
termen als koffer, taartje, ledikant en vele dergelijke evenmin Nederlands van
oorsprong zijn; bij voortgezette studie komen zij misschien te weten, dat zulke
schijnbaar echt vaderlandse woorden als gevaar, glans, grens, hangmat, juist, kast,
rendier indringers zijn uit alle oorden van de wereld.
Mij dunkt dat er maar één kriterium kan aangewezen worden waarnaar uitgemaakt
wordt wat vreemde woorden zijn, en dat kriterium is stellig niet de taalwetenschap,
al roept men die 't eerst te hulp, maar de spreektaal van beschaafde mensen. Gebruikt
die een bepaald woord niet, dan kan men 't als een werkelik vreemd woord
beschouwen en vermijden; daarom is 't zeer te prijzen dat men eindelik eens is gaan
strijd voeren tegen de malle woorden, die men op de winkels van onze Nederlandse
steden vindt; geen sterveling spreekt bij ons van zijn coiffeur, van zijn pâtissier of
tailleur; geen mens gebruikt ooit de woorden chocolatier, chemisier, marchand-tailor,
bandagiste en honderd andere, waarmee Nederlanders tegenover hun landgenooten
hun bedrijf plegen aan te duiden. Wij zijn, zover ik weet, ook 't enige volk dat op
adressen binnenslands titels en soms zelfs plaatsnamen niet in de moedertaal schrijft.
Dat zijn echter zotheden die niet diep zijn doorgedrongen; een beroep op 't gezond
verstand heeft reeds gebaat om ter zijde te laten, wat nooit tot de levende taal heeft
behoord. Maar feliciteeren, souper, portier en nog een duizendtal andere woorden
gebruikt iedereen en die ze zou willen verbannen, zou allerlei schakeringen uit ons
vokabularium doen verdwijnen. Zulke woorden zijn geen ‘vreemde’, maar ‘ontleende’
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woorden; zij hebben evenveel recht op de Nederlandse naam als tienduizendtallen
van Nederlanders wier groot-ouders uit het Oosten of uit het Zuiden in ons land zijn
gekomen.

Nederlanderschap.
Blijkens mededeeling aan de Commissarissen der Koningin is het (zoo meldt de N.R.
Ct.) den Minister van Binnenlandsche Zaken gebleken, dat bij sommigen de meening
bestaat, dat met de volgens art. 7, 5o. der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No.
268) vereischte kennisgeving, dat men Nederlan-
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der wenscht te blijven, kan worden gelijkgesteld een handeling, waaruit zoodanige
wensch kan worden afgeleid, zooals de aanvraag van een paspoort of een bewijs van
Nederlanderschap, het verzoek om inschrijving van Nederlanders in de consulaire
registers en het vragen van verlof om in een vreemden staats- of krijgsdienst te treden
volgens artikel 7, 4o. van gemelde wet.
Deze meening is volgens den Minister onjuist. Artikel 7, 5o. van genoemde wet
vordert bepaaldelijk een kennisgeving aan de in dat artikel vermelde overheden.
De Minister heeft daarom de Commissarissen der Koningin uitgenoodigd de
burgemeesters te verzoeken zooveel mogelijk de aandacht van belanghebbenden
hierop te vestigen en hen zoo noodig tevens te wijzen op de mogelijkheid tot
kostelooze naturalisatie voor hen, die nalieten vorenbedoelde kennisgeving tijdig te
doen.
De N. Ct. voegt hier o.m. aan toe:
Dat deze aanschrijving noodig is, bewijst opnieuw hoe verkeerd de strenge
wettelijke formaliteiten werken, welker verzuim met verlies van nationaliteit voor
in den vreemde gevestigde Nederlanders gestraft wordt.
De wet tot verstooting van Nederlanders hebben wij de wet van 1892 wel eens
genoemd en alle in den vreemde gevestigde Nederlanders, alle Hollandsche Kamers
van Koophandel in het buitenland, denken over haar regeling even ongunstig. Moge
de Regeering toch eindelijk het initiatief nemen om, door een eenvoudige wijziging,
dezen steen des aanstoots voor onze volksgenooten en voor ons nationaliteitsgevoel
uit den weg te ruimen.

Chicago.
Mededeelingen uit een brief van den Secretaris der Afdeeling Chicago:
Op onze huishoudelijke vergadering, gehouden 14 Jan. werden Dr. Birkhoff tot
voorzitter en Ds. Breen tot onder-voorzitter met groote meerderheid gekozen.
Dr. Birkhoff was toen reeds niet aanwezig wegens ongesteldheid. Niemand vreesde,
't was immers ‘maar griep’. Helaas 9 Febr. ontviel hij ons door den dood. Een
voorbeeldig man en vader, een kundig en geacht geneesheer, een ijverig lid onzer
Afdeeling, kortom een eer voor ons Hollandsch volk is ons in hem ontvallen. Zijne
nagedachtenis zal steeds in dankbare herinnering blijven.
De petitie tot verkrijging van een Hollandschen leerstoel aan de Chicagoosche
Universiteit is in handen gesteld eener commissie, die er reeds ijverig mee werkt.

Prettige waardeering.
Uit een aankondiging in de Kamper Ct. van de stichtingsvergadering der Afdeeling
Kampen:
Wij hebben telkens in de Kamper Courant den naam van het Verbond genoemd,
en altijd hebben wij het met sympathie kunnen doen. Het Verbond werkt hard en het
werkt met succes. Het staat boven al wat ons verdeelt en scheidt om te verlevendigen
het gevoel van saamgehoorigheid, de liefde voor onze taal en ander eigen en, zonder
blindheid voor onze gebreken, aan te sterken het besef, dat wij er nog altijd mogen
zijn als land en als volk, en dus den wil om Nederland Nederland te laten blijven.
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Na 89 jaar!
Mededeeling van Luit. Werner:
Wanneer ik mij niet vergis is 20 Febr. j.l. bij de herdenking van den verjaardag
van het 4e Regiment Huzaren - door officieren van dat regiment aan
gemeenschappelijken disch daartoe vereenigd - voor het eerst de volgorde der spijzen
voor dezen regiments-maaltijd in het Nederlandsch gesteld. Een der aanzittenden
vestigde in een dronk in het bijzonder de aandacht op dit heuglijk feit.
Moge het navolging vinden.

Het Vlaamsche Lied.
Uit een schrijven van den heer Em. Hullebroeck:
‘Ik stuur UEd. mijne nieuwe reeks Studentenliederen, welke zoo veel bijval
bekwamen bij onze studeerende jeugd en bijzonderlijk te Leuven.
Ik ben nu druk aan het werk. Ik schrijf nu zes F r a n s c h m a n s l i e d e r e n . Men
noemt bij ons “Franschmans” de Vlaamsche werklieden, welke naar Frankrijk trekken
voor een paar maanden of meer om daar den oogst te helpen doen. Die arme duivels
mogen ook wel een Vlaamsch liedeken hebben, dat met hun werk en toestand
overeenkomt.
Met Oktober verschijnt dan weer eene nieuwe reeks van zes liederen (de zesde).
Indien ik u een honderdtal exemplaren van “Moederke alleen” stuurde, zoudt gij
die niet kunnen naar de Afdeelingen van Indië sturen om ze er g r a t i s uit te deelen?’
Dat dit aanbod dankbaar is aanvaard, behoeft geen nader betoog.
De secretaris van Groep Indië ontvangt ze gelijk met het April-nummer en zal wel
spoedig geen enkel Moederke meer over hebben.
Ook voor verspreiding in Zuid-Afrika heeft de heer Hullebroeck nog een honderdtal
zijner liederen gezonden.

Holland-nummer.
De uitgevers van het bekende Duitsche tijdschrift M o d e r n e K u n s t hebben het
plan een H o l l a n d -n u m m e r uit te geven en zich daarvoor de medewerking
verzekerd van eerste Nederlandsche schilders en schrijvers.
‘Vreemdelingenverkeer’ is aangezocht mooie kiekjes van ons land in te zenden.

Nederlandsche spijslijsten.
In ‘De Witte’, de deftige societeit in Den Haag, is op aandrang van verscheiden leden
een proef genomen met het vervangen der Fransche menu's door Nederlandsche
spijslijsten.

Voor coiffeurs.
Een Dordtsch kapper, de heer H.J. Tijssen, kondigt in de bladen aan, dat hij heeft
een ‘Inrichting voor scheren en haarsnijden’ en hij te koop biedt: ‘Reukwerken en
kapbenoodigdheden’.
Daar is geen woord Fransch bij.
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't Is ook zoo eenvoudig.
Als men maar wil.

Nederl. Ver. te Madrid.
Naar het Alg. Hbl. meedeelt is te Madrid opgericht een Hollandsche Club. Het bestuur
bestaat uit de heeren: Prof. C.W. Hilarides; Joh. Higly, kanselier der Ned. legatie,
vice-voorzitter, en Henri van Wermeskerken, secretaris-penningmeester (Calle de
Sevilla 4 en 6, Madrid).

Voor Duitschers,
die de Ned. taal willen leeren door zelfstudie hebben de heeren C.J. Vierhout en Ch.
Altena samengesteld: ‘Unterrichtsbriefe der niederländischen Sprache nach der
Methode Toussaint-Langenscheidt’.

Afd. Buenos Aires.
Het Bestuur bestaat thans uit de volgende heeren: P.J. Dirks, voorzitter; G.A. Gulden,
tweede voorzitter; H.J. Dubourcq, secretaris; M. van Hulsteyn, tweede secretaris;
Dr. J.A. Roorda Smit, penningmeester; W. van Leeuwen, tweede penningmeester;
W. Broens en C. de Boe, leden.

Neerlandia. Jaargang 12

72

Vraag aan de Ned. nijverheid.
Een dame zou gaarne den naam weten van een Ned. firma, die benoodigdheden voor
een schrijfmachine-zaak zelf vervaardigt, als carbon, inktlinten, enz.
Wie kan hier antwoord geven?

De Nederlanders en hun Industrie.
Volgens een mededeeling in D e K a m p i o e n worden in Nederland jaarlijks voor
millioenen buitenlandsche rijwielen ingevoerd.
Hoe komt dat zoo? vraagt het N.v.d.D. en het antwoordt:
Het schijnt een eigenaardigheid van ons volk te zijn om aan de voortbrengselen
der buitenlandsche nijverheid de voorkeur te geven boven Nederlandsche fabrikaten.
Maar weet men wel dat er Britsche fietsenfabrieken zijn, die onderdeelen bij
Nederlandsche fabrieken bestellen?

Uit Singapore.
Door den heer L.A. van Rijn, directeur der Ned. Gutta Percha fabriek te Singapore,
worden pogingen in het werk gesteld, om aldaar een Zelfstandige Afdeeling van het
A.N.V. op te richten.
Een zestiental nieuwe leden zijn reeds door hem gewonnen.

Een Belgisch blad over de Zuiderzeedemping.
Ja we zien de Hollanders geern. Ze 'n hebben niet alleenlijk hun geboorteland altijd
goed verdedigd, maar ze hebben 't zelf gemaakt.
't Was immers al zompe en moeras en ze hebben dat drooge getrokken om er op
te zaaien en bouwen; beetje voor beetje hebben ze de tanden der zee afgevijld en nu
gaan ze wat meer doen: dien grooten waterplas, die daar van al boven tot vóór de
deur van Amsterdam gespreid ligt gaan ze wegnemen, op die maniere nogtans dat
er vaarten blijven voor het uitvloeien der wateringen en het brengen van hun schepen
naar den wijden plas, den Oceaan.
En daarmede wordt Nederlands grondgebied met een zestiende, een heele provincie,
vergroot.
En geen enkele mogendheid die termen kan vinden om er tegen te protesteeren,
want 't is een vermeerdering van grond, zonder dat iemands goed ermee verminderd
wordt.
('t Getrouwe Maldeghem).

Ned. nijverheid.
Uit een artikel in E i g e n H a a r d :
Nog na lange jaren zal men Holland niet inhalen op zijn plaats, vóóraan de
baggerende nijveren. In China is nog werk bij de vleet, zoodat de vloot der I.S.M.,
die spoedig weder met een grooten zeesleeper wordt vermeerderd, nog sleepen genoeg
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zal hebben uit te voeren voor de kranige East Asiatic Dredging Cy. (Internationale
Sleepdienst-Maatschappij).
Een eeresaluut aan die Nederlanders, welke liever dan hun kapitaal te wagen in
Amerikaansch gedobbel, het steken in nuttigen arbeid, al moeten hun schepen het
dan wagen lang te dobberen tusschen 't oude Holland en China!

Ned. muziek.
Te Curaçao is in Jan. tweemaal Mart. Schuil's operette ‘De Wonderkoningin’
opgevoerd, die in Nederland reeds meer dan 200 opvoeringen beleefde. Van
denzelfden toondichter is te Pretoria gegeven Franchemont de Marskramer. Ook in
Indië werden verschillende zijner werken ten gehoore gebracht.
Van dezen in 1899 overleden Ned. componist wordt door den uitgever A. Land
Ezn. te Harlingen op aanvraag een Levensschets met overzicht zijner werken voor
gemengd- en kinderkoor toegezonden, geschreven door den heer J.C. Hol.

Uit Johannesburg.
Door den heer D. Krabman werd einde Februari namens de Hollanders te
Johannesburg volgend telegram verzonden:
‘Koningin Wilhelmina, Haag. Hartelijk gelukgewenscht ontkoming gevaar’.
Een telegram van bijzonderen dank volgde.

Groep Suriname.
De Commissie die door Z. Ex. den Gouverneur van Suriname op 21 October 1907
benoemd was om maatregelen te beramen voor eene hervorming van de Koloniale
Bibliotheek te Paramaribo, is thans met haar arbeid gereed gekomen. Het Bestuur
van de Groep Suriname had n.l. naar aanleiding van een artikel in het nieuwsblad
‘Onze West’ over dit onderwerp een schrijven aan den Gouverneur gericht, de
aandacht op deze aangelegenheid vestigende en zijn diensten aanbiedende bij eene
eventueele hervorming van die instelling. De door den Gouverneur benoemde
Commissie bestond uit den Inspecteur voor het Onderwijs, den heer J.J. Heilbron,
als voorzitter, Ds. H. Buiskool, C.R. Frowein (die later om persoonlijke redenen
ontslag nam), W.L. Loth, E.B.J. Luitink, als leden en Fred. Oudschans Dentz als lid
en secretaris. Het Bestuur van het A.N.V. was dus goed in die Commissie
vertegenwoordigd. Het verslag van den arbeid der Commissie, vergezeld van de
noodige voorstellen, is nu aan den Gouverneur aangeboden.
De Groep Suriname heeft aan de inwoners van deze kolonie een rondschrijven
gezonden de aandacht vragende voor het onderwerp taalzuiverheid, met de opwekking
tot steun aan eigen nijverheid.

Holland op zijn malst.
De Burgemeester van een Zeeuwsch dorp heeft naamkaartjes met dit opschrift:
Membre des Etats Provinciaux de Zélande et bourgmestre............
Zei de dichter Klein voor honderd jaar al niet: Hij die zijn taal verschopt, verschopt
zijn Vaderland?
- Advertentie uit de N.R. Ct. geknipt:
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Faites faire les dos de vos livres, periodiques et journaux par Adrs Brouwer, relieur,
doreur. Atelier moderne. 5 Oppert, étage premier. Téléphone 4506.
Waarom noemt zoo'n man zich ook maar niet gelijk Adr. Brasseur?
- Nog een: Avis aux Dames. 15 Avril Ouverture des Salons de l'Hôtel Overbeek
à Velp. Afternoon tea servie de 3 jusqu' à 6 heures.
Nederlandsche vrouwen, die salons kunnen niet voor u bestemd zijn.

Lenteboden.
In Rotterdam zijn weer ‘Soeurs’, die de eer hebben ‘de vous annoncer’ haar ‘retour
de Paris’. Ze kondigen ‘un grand et tres f o l i choix’ aan.
Zij verzoeken ons te ‘a g r ê e r ’ de betuiging harer gevoelens van... nu ja, het lust
ons te lezen van gebrek aan eerbied voor onze taal.

Verbetering.
In het verslag over het verschijnsel der Tuchteloosheid, rondgezonden aan de
Afdeelingsbesturen en deelnemende vereenigingen, blijken enkele fouten geslopen,
die men ons verzocht door middel van Neerlandia te herstellen.
Blz. 12 onderaan staat Partijzucht is zwak, lees Partijtucht.
Blz. 47 staat in een noot, dat de Volksbond de tuchteloosheid ontkent van ons volk
i n a l z i j n g e l e d i n g e n . De cursiveering behoort te vervallen.
Enkele stukken moeten wegens plaatsgebrek uitvallen. Red.
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Ter gedachtenis.
Mr. J.W.Th. Cohen Stuart †
1855 1908.
In hem is een voorbeeldig Nederlander verloren gegaan. En het A.N.V. zal zijn

trouwen steun nooit vergeten.
Meer dan wordt vermoed gelijkt zijn levensloop op dien van velen onzer
landgenooten. Niet allen zoeken het dicht bij huis, in de gezellig koesterende warmte
van vaderlandschen haard, dicht bij ouders en verwanten. Er zijn er die er uit moeten,
gedreven door inwendigen, onweerstaanbaren drang; voor wier prikkelenden
ondernemingsgeest onze grenzen te eng zijn. Maar waar zij zich vestigen, zij blijven
getrouw aan eigen aard en tasten mee toe, als het geldt de handhaving en versterking
van eigen stam.
Op Java geboren, in Nederland opgevoed. In drie jaren, den kortst mogelijken tijd,
te Leiden gepromoveerd. Stichter mee van de Njord. Ziedaar, in kort bestek bewijs
van wilskracht, flinkheid en open verstand. Toen naar Amerika, het werelddeel zijner
bewondering, maar na kort verblijf door omstandigheden buiten hem, teruggekeerd
naar de Oost, zijn land van geboorte. Eerst in 's lands dienst, daarop zelfstandig, als
advocaat en journalist, weer in 's lands dienst, tot hij nu vijf jaren geleden als Directeur
van Justitie optrad.
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Twee overtuigingen hing hij aan, die van den beginne af ook door het A.N.V. zijn
verbreid: de wenschelijkheid van de krachtige bevordering onzer taal onder de
beschaafde inlanders en de wenschelijkheid van rechtspraak over inlanders door
inlanders zelf.
Van dit laatste heeft hij de verwezenlijking mogen aanschouwen; de erkenning
van het eerste heeft hij zien groeien. Veel is het A.N.V. aan hem verplicht voor wat
hij als voorzitter van het bestuur van Groep Ned. O.-Indië in 1903 en 1904 heeft
gedaan; hij is mede pionier geweest bij de zuivering der ambtelijke bestuurstaal, bij
de wekking van zin voor onze letterkunde, ook bij Indo-Europeanen en inlanders,
bij de verbreiding onzer volksliederen, bij het weg banen voor Nederlandsche
tooneelgezelschappen. Stuwkracht ging van hem uit en daarvoor is het Verbond hem
dankbaar.
Ook door zijn medewerking is Nederland grooter geworden.
Java verlatende in 1906 heeft hij Britsch lndië bezocht voor vergelijkende studie.
Met schat van gegevens keerde hij naar het moederland terug, maar de vrucht zijner
ervaringen rijpte slechts ten deele. De dood heeft het zwakke lichaam weggenomen,
waarin zoo sterke geest heeft gehuisd.
Aan zijne nagelatenen, waaronder de zoon, zoo jong reeds een der hechtste
steunpilaren van het Verbond, wordt hier de stille hulde neergelegd voor den
betreurden doode.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur.
Waar ondergeteekende voor de eerste maal het jaarverslag moet uitbrengen en hij
slechts een klein gedeelte der lotgevallen van het A.N.V. in 1907 doorleefde, moet
hij zich bepalen tot de gegevens, die hem ten dienste stonden.
Het overzicht zal daardoor wellicht de werkzaamheden van het A.N.V. ditmaal
niet in alle opzichten recht laten wedervaren.
De jaarverslagen der Groepen, Zelfst. Afd. en Vertegenw. in Neerlandia verschenen,
vergoeden echter ruimschoots het tekort van dit verslag.
Statutenwijziging.
In eene algemeene vergadering te Dordrecht, werd art. 5 der statuten gewijzigd
(zie Juli-nr. 1907). Deze wijziging was noodzakelijk om de Groepen en Zelfstandige
Afd. meer invloed toe te kennen in de regeling der zaken.
Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur onderging dit jaar een betrekkelijk groote verandering.
Door den dood werd ons Eversberg ontrukt, wiens gezondheidstoestand 't hem
reeds lang moeilijk had gemaakt de belangen van het A.N.V. in het bijzonder Groep
Suriname, waarvoor hij zitting had. In zijn plaats werd benoemd Mr. Dr. C.F. Schoch,
oprichter der Groep Suriname.
Voor Groep Nederland trad uit de heer P.J. de Kanter, wegens zijn benoeming tot
Wethouder van Dordrecht. Daardoor verloor het A.N.V. ook zijn ijverigen alg.
secr.-penningm., die vijf jaren lang zich met hart en ziel en geest gaf aan onze
nationale beweging. Ondergeteekende werd in zijn plaats benoemd.
Ter vervanging der aftredende Belgische vertegenwoordigers, de heeren A.C. van
der Cruyssen, G.I. Hooyer en J. v. Kerckhoven-Donnez, werden gekozen de heeren
Johan Kesler (Brussel) een der oprichters van het Verbond in België, Pol de Mont
en Dr. Rudelsheim, beiden te Antwerpen.
Pastoor Euwens nam wegens zijn terugkeer naar Bonaire ontslag als
Hoofdbestuurder en werd vervangen door Pastoor Delgeur, voor wien echter ook
wegens zijn terugkeer naar de West door de Groep Ned. Antillen een opvolger zal
moeten worden aangewezen.
Wegens drukke werkzaamheden meende Jhr. O. van Nispen tot Sevenaer ontslag
te moeten nemen als onder-voorzitter, ofschoon wij hem als lid van 't Hoofdbestuur
mochten behouden. In zijn plaats werd het onder-voorzitterschap opgedragen aan
den heer H.D.H. Bosboom.
Wij hopen, dat het Hoofdbestuur spoedig moge worden uitgebreid met eenige
vertegenwoordigers voor de te verwachten Groep Zuid-Afrika, dan eerst omvat het
in zijn samenstelling de hoofdoorden van het Ned. Taal- en Stamgebied.
Het Hoofdbestuur vergaderde geregeld te Dordrecht en Antwerpen en de dagorden
die telkens aan belangrijkheid winnen, zijn een trouwe afspiegeling van den stagen
groei van 't Verbond.
Zijn werkzaamheid werd o.m. gehuldigd door den dichter Schepers, die in April
aan het Hoofdbestuur een Verbondslied opdroeg, dat in Neerlandia verscheen en ook
in den Holl. Afr. Liederbundel is opgenomen.
De Groepen.
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Hoewel wij voor de geschiedenis der Groepen reeds naar hare jaarverslagen
verwezen, willen wij toch haar verhouding tot het Hoofdbestuur met een enkel woord
bespreken.
Het is sedert de oprichting van het A.N.V. een goed denkbeeld gebleken zijn gebied
in Groepen te verdeelen, die elk een groote mate van zelfstandigheid bezitten, en
door haar vertegenwoordigers in het Hoofdbestuur toch weer tot eenheid komen.
N e d e r l a n d neemt natuurlijk een zeer belangrijke plaats in, ontwikkelde zich
ook in het afgeloopen jaar het sterkst en bezit de grootste helft van het totaal aantal
leden.
Haar roeping getrouw heeft deze Hoofdgroep weer, staag werkend aan innerlijke
krachtsverhooging, een groot deel der gelden bijeengebracht, waardoor het
Hoofdbestuur naar buiten kan werken en de andere Groepen en Zelfstandige Afd.,
wier strijd zooveel zwaarder is, steun vermag te verleenen.
V l a a n d e r e n ’s ledental gaat niet sterk vooruit, toch ontwikkelt deze Groep
vooral werkzaamheid voor kennisuitbreiding onder leden en taalgenooten, de
Afdeelingen zijn immer in de weer om door leerzame samensprekingen en
voordrachten den band tusschen de leden te versterken en langzaam komt men tot
inzicht, dat alle geschillen dienen te worden op zij gezet, dat men alle macht in één
richting dient aan te wenden om te komen tot de overwinning in den taalstrijd. En
de teekenen zijn gunstig.
De heer Meert blijft de ziel der beweging. Hoe zou het ook anders kunnen bij het
groote aandeel dat hij heeft gehad in de oorspronkelijke stichting van het A.N.V.,
aan welks geschiedenis zijn naam onverbrekelijk verbonden zal blijven.
N e d . O o s t - I n d i ë heeft ook zijn moeilijke taalkwesties ten opzichte van het
onderwijs aan Inlanders en Chineezen en ook daar moet een strijd gevoerd tegen
veel onverschilligheid. Het uitgestrekt gebied maakt de handhaving der eenheid in
deze Groep moeilijker dan elders, bovendien is een geregelde samenwerking met
het Hoofdbestuur door den grooten afstand niet altijd gemakkelijk. Door de uitgave
ook dit jaar van het eigen Maandblad Ons Volksbestaan tracht het bestuur in O.-I.
de leden spoediger in te lichten, maar daardoor wordt de rubriek O.-I. in Neerlandia
stiefmoederlijk bedeeld en ontvangen de leden der andere Groepen weinig nieuws
omtrent hei werken der verstverwijderde Zustergroep.
De laatste berichten wijzen op een verhoogde werkzaamheid en propagandaijver
van ‘t Groepsbestuur.
S u r i n a m e heeft het afgeloopen jaar een groote mate van arbeidzaamheid
ontwikkeld. De wederkomst in de kolonie van den heer Oudschans Dentz, die te
voren eenigen tijd op het kantoor te Dordrecht werkte en zich steeds een warm
voorstander van ons streven heeft betoond, is daaraan zeker niet vreemd. Het
verwondert ons niet, dat men hem spoedig het secretariaat opdroeg, dat hij sinds in
voortdurende aangename samenwerking met Dordrecht waarnam. Waar deze Groep
tengevolge harer groote werkzaamheid niet aan hare verplichting ten opzichte der
hoofdkas kon voldoen, heeft het Hoofdbestuur als bewijs van medeleven haar krachtig
gesteund.
Met voldoening mag de belangstelling en medewerking van Z.Ex. den Gouverneur
worden geboekt, wiens benoeming tot Minister van Koloniën de hoop heeft
verlevendigd, dat voor de kolonie Suriname ook in economisch opzicht door het
moederland zal gedaan worden wat in zijn vermogen ligt.
De N e d . A n t i l l e n verkeeren nog immer in een toestand van afgelegenheid
en veel kan hier nog gedaan worden tot ontwikkeling der bevolking en tot
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vermeerdering van haar welvaart. De Groep van het A. N. V. heeft reeds een sterken
prikkel uitgeoefend tot meer meeleven met het moederland, tot wekking van
belangstelling in ons streven: vereeniging der Nederlandsche onderdanen en
stamverwanten over heel de wereld ineen gemeenschapsbesef. Ook deze Groep vindt
veel steun bij Z.Ex. den Gouverneur en dankt haar ijverigen secretaris een werkzaam
bestaan.
Moge het bestuur voor Luit. Snijders, die binnenkort naar Nederland terugkeert,
een hem waardig opvolger vinden.
Het half dozijn kan nog niet volgemaakt worden met Z u i d -A f r i k a . Wel verrezen
daar reeds 5 Afdeelingen, mede door de belangstelling die consul-generaal Knobel
voor ons streven wist te wekken in verschillende deelen van Transvaal, maar tot
Groeps-
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stichting of liever Groepsherrijzing kwam het nog niet, hoewel deze niet verre meer
schijnt.
Moge ze spoedig werkelijkheid worden, opdat Z.-A. evenals voor den oorlog weer
een groote kracht voor onze Stambeweging in den vreemde kunne worden. Twijfel
daaraan is buitengesloten, waar de voormannen der Boeren door toetreding tot het
A.N.V. hun sympathie hebben betuigd met ons streven, dat den Zuid-Afrikaner
gaarne steunt in zijn vrije en zelfstandige ontwikkeling.
Wordt Zuid-Afrika weer een Groep, dan kan het ten hoogste 6 leden in het
Hoofdbestuur afvaardigen, die op zijn bijeenkomsten voortdurend haar belangen
zullen kunnen voorstaan en daarmede zal, hoewel in het bijzonder des voorzitters
liefde voor Zuid-Afrika van algemeene bekendheid is, een leemte in het Hoofdbestuur
zijn aangevuld.
Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n e n Ve r t e g e n w o o r d i g e r s i n h e t
Buitenland.
Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n werden in 1907 opgericht te Bloemfontein,
Johannesburg, Potchefstroom, Shanghai, Smyrna en Zoutpansberg, waardoor het
aantal klom tot 12.
Een Afdeeling te Singapore is in voorbereiding.
De Afd. Constantinopel, die ondanks haar klein ledental op haar moeilijken
voorpost krachtig blijft waken voor de Ned. belangen in Turkije, verloor haar
uitstekenden voorzitter, Dr. A. Coomans de Ruiter, door den dood. Zijn naam zal in
ons Verbond blijven voortleven als van een Nederlander, die in den vreemde geheel
zoon van zijn land bleef en de Nederlandsche belangen met alle kracht behartigde.
De Afd. Chicago heeft zich verdienstelijk gemaakt door pogingen aan te wenden
aan de Universiteit aldaar een leerstoel in Ned. letterkunde en geschiedenis te
verkrijgen. Den gunstigen uitslag hopen wij in het volgend jaarverslag te mogen
boeken.
Er zijn thans 12 Zelfstandige Afdeelingen. Hier volgen haar namen en die der
Secretarissen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, C.H.F. van
Heusden, Lünenburgerstr. 10, Berlijn N.W. 52.
B l o e m f o n t e i n : P.G.C. von Geusau, P.B. 553.
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 : Gust. J. van Lennep, Passage Testa, Péra.
J o h a n n e s b u r g : D. Krabman, P.B. 1330.
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 : George Keun.
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.
Nieuwe Ve r t e g e n w o o r d i g e r s werden benoemd te Frankfort a/d. Main,
Genua, Havana (Cuba), La Guaira (Venezuela), Puerto Cabello (idem), Que (Angola,
Z.W. Afrika), Santa Fé, Torréon (Mexico). Het vertegenwoordigerschap te Tapachula
Chis werd verplaatst naar Buenavista de Cuellar, ook in de Rep. Mexico.
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Opgeheven werden die te Ancon (Panama), Coro (Venezuela), Detroit (Ver. St.
van N.-A.), Londen en Shanghai. De laatste omdat er een Afdeeling werd gesticht.
Het is 't Hoofdbestuur aangenaam als het tot een opheffing om die reden kan
overgaan.
Aan de aftredende vertegenwoordigers, die om verschillende redenen niet langer
hun betrekking konden vervullen, wordt hier hartelijk dank gezegd voor de diensten,
die zij aan land en volk hebben bewezen.
We herinneren er aan, dat aan onze vertegenwoordigers inlichtingen kunnen worden
gevraagd op handels- en ander gebied, mits men hen niet te lastig valle met
persoonlijke aangelegenheden. Men bedenke, dat zij zich vrijwillig beschikbaar
stelden en ze niet voor allerlei kleinigheden kunnen klaarstaan.
Aangenaam was het voor ons dat het Ministerie van Landbouw, Handel en
Nijverheid samenwerking heeft gezocht met onze vertegenwoordigers en tot hen
door bemiddeling van ons Hoofdbestuur het verzoek heeft gericht de Afd. Handel
van het Ministerie geregeld handelsberichten te willen verschaffen voor haar weekblad
‘Handelsberichten’, waarvan een exemplaar aan al onze vertegenwoordigers wordt
toegezonden.
Nog zij vermeld dat onze vertegenwoordiger te Genua, de heer H.F.C. Hennig
benoemd werd tot Consul-Generaal der Nederlanden.
Hier volgen de namen der Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het Buitenland,
buiten de Groepsgebieden volgens den toestand op 1 Mei 1908:
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 u e n a v i s t a d e C u e l l a r - Distrito de Alarcon - Estado de Guerrero, Rep.
Mexico: J. de Boer.
Caïro (Egypte) Th.F. van Vloten, Sharia. - El Magraby, P.B. 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.
D a v o s -P l a t z : Dr. H.J. van Voornveld.
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 a p s t a d , K a a p k o l o n i e : Tijdelijk: H. Honig, Short Market Street 96.
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 u x o r (Egypte): J.H. Insinger, Palmenburg.
M a r a c a i b o (Venezuela): S.F. Duwaer, firma Breuer, Möller & Co.
M e x i c o D.F.: J. ten Napel, Postbus 1619.
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 : Dr. E. Brom, directeur van het Historisch Instituut, 72 Frederico Cesi.
R o s a r i o d e S a n t a F é (Zuid-Amerika): G.A. Gulden, Calle Cordoba, esquina
Maipu.

Neerlandia. Jaargang 12

S a l z b e r g e n : J.H. Mekenkamp, Commies H. IJ.S.
S a n F r a n c i s c o : E.J.F. van Hanswijk Pennink, 628 Montgomerystr., Kamer
230.
Te h e r a n : J.P. de Hoog.
T ó r r e n , C o a h (Rep. Mexico): Frans Dingler, Apartado 274.
Ve n e t i ë (Italië): Leopoldo Bizio Gradenico.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.
Het is een aantrekkelijk deel van den werkkring van het A.N.V. dat door de Zelfst.
Afd. en Vertegenwoordigers wordt vervuld.
Er is hier echter nog een ruim veld voor uitbreiding.
B o e k e n -C o m m i s s i e .
Onder de instellingen die het A.N.V. tot groote eer strekken, behoort ongetwijfeld
de Rotterdamsche Boeken-Commissie, welke het afgeloopen jaar haar eerste lustrum
herdacht en sedert haar oprichting reeds meer dan 100.000 Ned. boeken en
tijdschriften in hoofdzaak naar Z.-Afr. zond, maar ook naar andere oorden van de
wereld waar het Ned. element met een Ned boekerij gebaat is. Van groot belang zijn
ook de wekelijksche krantenzendingen naar tal van zeemanshuizen in buitenlandsche
havenplaatsen, waar
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onze matrozen, die vroeger in zulke steden geen Ned. lectuur vonden, nu het nieuws
in 't buitenland in eigen taal kunnen lezen.
Het Hoofdbestuur brengt gaarne zijn dank aan den leider Dr. W. van Everdingen
en zijn staf van medewerksters en medewerkers, voor hun veelomvattenden arbeid
ook in het afgeloopen jaar.
Wie de B.-C. steunt door het bijeenbrengen van boeken en kranten, door giften of
door het instellen van plaatselijke sub-commissies doet een zeer nuttig werk.
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar het belangrijk jaarverslag der
Boeken-Commissie.
Neerlandia.
Het valt niet te ontkennen dat het eenvoudige orgaan van ons Verbond niet steeds
een volledige afspiegeling geeft van de belangrijke werkzaamheid van 't Verbond.
Maar nòch de leiding, die bij een onzer Hoofdbestuurders in vertrouwde handen is,
nòch de medewerking uit verschillende oorden der wereld heeft hier schuld.
Naast het betrekkelijk hooge port voor maandbladen, die ons dwingen rekening
te houden met 't gewicht, zijn de drukkosten hoewel matig berekend, niet gering voor
12 maal 12000 of bijna 150.000 nummers per jaar.
Men vergete bovendien niet, dat men lid is van het A.N.V. om het in zijn streven
te steunen en dat men het maandblad ontvangt om op de hoogte te blijven van het
voornaamste wat er in en buiten Nederland met betrekking tot ons stamleven voorvalt.
Men bedenke dat men voor f2.50, waarvan slechts een klein gedeelte voor Neerlandia
kan worden besteed, geen tijdschrift kan eischen dat, op mooi papier gedrukt, in
woord en beeld de beste tijdschriften op zij streeft.
De bijdragen moeten hoofdzakelijk voor andere doeleinden worden gebruikt (zie
de begrooting in Dec.-nr. 1907).
Het Hoofdbestuur zou niets liever willen, dan elke maand met zeer belangrijke,
uitgebreide, fraai verluchte nummers uitkomen, met artikelen van onze voormannen
op kunst-, nijverheids-, handels-, taal- en ander gebied, die naast het noodzakelijke
Groeps- en Afdeelingsnieuws (de Groepen hebben recht op een bepaalde ruimte en
hebben een eigen redactioneele verantwoordelijkheid) een overzicht onzer volkskracht
konden geven, - het heeft reeds van den aanvang af van zulk een orgaan gedroomd,
het hoopt ook wel op verwezenlijking, maar... dan moeten de inkomsten aanmerkelijk
stijgen, niet enkel door ledenbijdragen, maar door bijzondere giften, bijdragen,
erfstellingen enz., opdat er eindelijk eens kapitaal achter onze beweging kome als
de onmisbare motor.
Dat we onder de tot zuinigheid nopende omstandigheden in 1907 met een De
Ruijter- en een Bonairenummer voor den dag konden komen, mag zeker met eenige
voldoening worden aangemerkt als een sturen in de goede richting.
Portret der Koningin.
Gedurende 1907 werden naar verschillende oorden in het Buitenland exemplaren
gezonden van het groote gekleurde portret onzer Koningin.
Vooral op de Ned. Antillen werden ze gretig ontvangen en in grooten getale
verspreid. Men moge daaraan in ons land minder behoefte gevoelen, in het Buitenland
is het portret van het Hoofd van onzen Staat in een Ned. woning een zeer welkome
versiering en in onze koloniën heeft het reeds verscheiden portretten van vreemde
hoofden verdrongen, die bij gebrek aan eigen waren opgehangen.
U i t g a v e n v a n h e t A.N.V.
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Als 11e uitgave van het A.N.V. verscheen een lijst van Ned. Leer- en Studieboeken
en Tijdschriften, samengesteld onder toezicht van de Studentenafdeeling Leiden van
het Algemeen Nederlandsch Verbond met medewerking van de Studentenafdeelingen
Amsterdam (G.U.), Amsterdam (V.U.), Delft (in oprichting) en Utrecht van het
A.N.V.
Een woord van grooten dank aan de samenstellers vinde hier een plaats.
Va c a n t i e l e e r g a n g t e L e i d e n .
Van groot nut voor de verbreiding onzer wetenschap, welke zulk een goeden klank
in het Buitenland heeft, maar ook voor de aaneensluiting der jongelingschap uit
verschillende oorden van ons stamgebied is de vacantieleergang voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaners, die nu reeds 3 jaren door de wakkere Leidsche Studentenafdeeling,
in onze oudste Academiestad is ingericht en meer en meer de aandacht van
buitenlanders op onze vermaarde Universiteiten vestigt.
We t o p h e t N e d e r l a n d e r s c h a p .
Het Alg. Ned. Verbond zond een adhesie-adres aan dat der Kamer van Koophandel
te Londen om deze wet te verbeteren in dien zin, dat men alleen door een positieve
daad zijn Nederlanderschap kan verliezen.
Hoewel de Regeering het terugbekomen van het Nederlanderschap gemakkelijker
en minder kostbaar heeft gemaakt, is het gewenscht voor de opvatting der gen. K.v.K.,
die ook de onze is, te blijven ijveren.
N e d . Ta a l - e n L e t t e r k u n d i g C o n g r e s .
Het Hoofdcomiteit van het 29e (Brusselsche Congres) hield in de uitvoering der
haar verstrekte opdrachten verband met het A.N.V. volgens het besluit van enkele
voorgaande congressen. Ook was het Dag. Best. van 't Verbond de tusschenpersoon
bij de vorming der voorloopige commissie voor 't XXXe Congres te Leiden.
H o l l .-B e l g i s c h e C o m m i s s i e .
Deze Commissie, wier doel we hier niet nader behoeven te omschrijven is in den
loop van 1907 in het leven geroepen en zoodanig samengesteld, dat voor onze
belangen gewaakt kan worden. Zitting hebben o.a. in deze commissie de volgende
leden van ons Hoofdbestuur: onze Voorzitter Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Jhr. O. van
Nispen tot Sevenaer en Prof. Dr. Paul Fredericq.
Steun aan Kamers van Koophandel.
Aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland werd een rondschrijven
gericht om deze op te wekken steun te verleenen aan die te Pretoria, door het lid
worden te bevorderen en kosteloos monsters te zenden.
Het A.N.V. werd zelf lid met een bijdrage van f25. - 's jaars.
De meeste Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland worden door
het A.N.V. geldelijk gesteund.
Ned. scholen in het Buitenland.
Wil het A.N.V. op den duur aan zijn grootsch doel beantwoorden, dan zal het zijn
aandacht hebben te wijden aan de Nederlandsche jeugd in het Buitenland, die van
onderwijs in de moedertaal verstoken is. Het aantal der op dit gebied misdeelde
kinderen is zeer groot, niet alleen nabij onze grenzen, maar ook in het verre
Buitenland, zelfs in onze koloniën.
Als we gaan vergelijken en we zien b.v. wat Duitschland voor het onderwijs in 't
Buitenland doet, dan maakt Nederland een treurig figuur.
De groote sommen die voor Ned. scholen in het Buitenland vereischt worden,
maken een optreden van het A.N.V., dat over zulke beperkte middelen beschikt,
uiterst moeilijk. Toch is er reeds een poging aangewend door den voorzitter, die in
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het najaar met eenige heeren te Antwerpen een samenkomst had om te beraadslagen
over de mogelijkheid tot stichting van een Ned. school aldaar. Tot besliste resultaten
is men nog niet gekomen, maar de aandacht van het A.N.V. blijft op dit punt
gevestigd.
Moge ook de Ned. Regeering zich deze nationale zaak gaan aantrekken. Zij is van
het hoogste belang.
Regeeringssteun.
Ten slotte vermelden wij nog met ingenomenheid, dat de Ned. Regeering dit jaar
de subsidie van f3600. - aan het A.N.V. bestendigde.
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O v e r z i c h t v a n 't l e d e n t a l .
Bij het opmaken van dit verslag bedroeg het aantal leden verdeeld over de Groepen
en Afdeelingen:
Groep Nederland:

6309

Groep België:

1468

Groep Ned. O.-Indië:

1430

Groep Suriname:

360

Groep Ned. Antillen:

267

Alg leden in het Buitenland:

546

Zelfst. Afd. Berlijn:

50

Zelfst. Afd. Bloemfontein:

34

Zelfst. Afd. Buenos Aires:

88

Zelfst. Afd. Chicago:

33

Zelfst. Afd. Chicago-Roseland:

50

Zelfst. Afd. Constantinopel:

14

Zelfst. Afd. Johannesburg:

76

Zelfst. Afd. Potchefstroom:

45

Zelfst. Afd. Sanghai:

40

Zelfst. Afd. Smyrna:

17

Zelfst. Afd. Stellenbosch:

28

Zelfst. Afd. Zoutpansberg:

41
_____
10896

En met deze schijnbaar dorre opsomming van feiten is de geschiedenis van ons
Verbond over 1907 in groote trekken beschreven. Voor hem die zich een oogenblik
indenkt in den arbeid die hier gegeven werd door mannen en vrouwen, die toch
overigens ook hun eigen maatschappelijke taak te vervullen hadden, voor dien zullen
deze feiten een diepere beteekenis krijgen.
Wat gedaan werd, werd verricht uit drang en innerlijke overtuiging, uit diep besef
van het recht van bestaan van den Nederlandschen stam.
Ten volle de grootheid en kracht van anderer nationaliteit kunnende eerbiedigen
en waardeeren, gevoelen zij, dat de Nederlandsche stam zijn eigen verleden, zijn
eigen heden en zijn eigen t o e k o m s t heeft.
Moedig dus voorwaarts!
De Alg. Secretaris,
D o r d r e c h t , 1 Mei 1908.
Mr. W. DICKE.
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Vergadering van het Hoofdbestuur van het A.N.V. op Zaterdag 25
April 1908 te Dordrecht.
A a n w e z i g de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde, de heeren
Dr. J. Boeke, Joh. Kesler, H. Meert, Dr. M. Rudelsheim, J.D. Baron van Wassenaer
van Rosande, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler en Mr. W. Dicke, alg.
secretaris-penningmeester.
A f w e z i g m e t k e n n i s g e v i n g : de heeren H.D.H. Bosboom, P. Delgeur,
Mr. C.Th. van Deventer, Prof. dr. P. Fredericq, Jhr. Mr. O. van Nispen tot Sevenaer,
Dr. J.J.A. Muller en J. M Pijnacker Hordijk.
Het schrijven van den heer Delgeur bevatte tevens de mededeeling, dat Z. Eerw.
1 Mei naar West-Indië vertrekt en een dankbetuiging aan de Hoofdbestuurders voor
de aangename samenwerking gedurende het jaar dat hij zitting had.
Besloten wordt dit schrijven te beantwoorden met een dankbetuiging voor hetgeen
Z. Eerw. als vertegenwoordiger voor 't Verbond heeft gedaan.
P u n t I. Notulen der vorige vergadering.
Deze worden met eenige wijziging goedgekeurd.
P u n t II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
1. Schrijven van de B.-C. met verzoek om haar huishoudelijk reglement in dien
zin te wijzigen, dat haar jaarverslag voortaan niet in Jan. maar eerst in Maart behoeft
te worden ingezonden aan het Hoofdbestuur.
Besloten wordt in art. 12 voor ‘In Januari’ te lezen ‘Vóór 15 Maart’.
2. Schrijven van den heer Prof. Godée Molsbergen, secretaris der Afd. Stellenbosch,
met verzoek den heer Endler, musicus, de muziek van een paar Ned. opera's te zenden.
Het Perskantoor heeft zich welwillend bereid verklaard voor de toezending zorg
te dragen en verder deze aangelegenheid te behartigen.
3. Schrijven van een Ned. Uitgevers-Maatschappij met klacht over de verplichting
die haar door de directie der Staatsspoorwegen wordt opgelegd om vrachtbrieven in
het Fransch in te vutlen, voor zendingen naar België.
Besloten wordt een nader onderzoek in te stellen en zoo mogelijk tot verhelping
mee te werken.
4. Aanvraag van een jongmensch te Merxem bij Antwerpen om hem behulpzaam
te zijn bij het zoeken naar een betrekking in een Ned. kolonie.
Voorgesteld wordt in Neerlandia een rubriek ‘Arbeidsbeurs’ te openen met vraag
en aanbod, maar alleen voor 't Buitenland en waarboven staat: Buiten
verantwoordelijkheid van het A.N.V.
De vergadering verklaart zich in beginsel er voor.
5. Schrijven van den heer Welcker ter ondersteuning van een verzoek van iemand
uit Paramaribo, die gaarne een studiebeurs zou ontvangen.
In handen gesteld van de vertegenwoordigers van Groep Suriname.
6. Schrijven van de Afd. Berlijn, meldende, dat er een betere verhouding is ontstaan
tusschen de Afd. en de Ver. ‘Nederland en Oranje’ te Berlijn, die op mogelijke
samenwerking wijst.
7. Dankbetuiging van den Consul-Generaal te Antwerpen voor de boekenzending
naar Gheel.
8. Schrijven van het bestuur der Afd. Johannesburg met opmerkingen over haar
werkzaamheid en verzoek om de reglementen voor rekening van 't Hoofdbestuur te
laten drukken. Goedgekeurd.
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9. Gedrukt rondschrijven der Groep Suriname ter bevordering der taalzuiverheid,
Ned. nijverheid, volkskarakter enz.
10. Schrijven van de Ned. K.v.K. te Johannesburg, waarin wordt meegedeeld, dat
de indertijd van het A.N.V. ontvangen £ 50. - tot oprichting van een monsterkamer
niet voor het doel zijn gebruikt, daar de kamer geen levensvatbaarheid bleek te
bezitten en dat nu het overschot der ingekomen gelden (£ 84.19.8) zijn gestort in de
kas der opgerichte Kamer van Koophandel.
Besloten wordt aan de Kamer te berichten, dat het Hoofdbestuur heeft kennis
genomen van de veranderde bestemming der schenking, maar dat, waar deze zonder
voorkennis geschiedde, nadere inlichting omtrent de aanwending van het geld worden
verwacht.
11. Schrijven van den heer Smelt te Petersburg over den onhoudbaren toestand in
de Hollandsche (Ned. Herv.) kerk te Petersburg, wier bestaan en bezittingen dreigen
verloren te gaan, indien niet spoedig wordt ingegrepen.
Den heer Smelt zal bericht worden, dat de zaak in behandeling is genomen.
12. Schrijven van het bestuur der Afd. Smyrna met verzoek het saldo der subsidie
van f600. - over 1905, zijnde f282.50, te mogen besteden voor het
Wilhelmina-Hospitaal en ook te mogen ontvangen ten minste een der subsidies van
f600. - over 1906 en 1907, door de Ned. Regeering voor het onderwijs in de Ned.
taal te Smyrna toegestaan.
Alvorens een beslissing te nemen zal het schrijven aan de leden van 't Hoofdbestuur
worden rondgezonden met de noodige toelichtingen.
13. Schrijven van directeur en onderwijzer der R.-K. Bissch. Kweekschool te 's
Hertogenbosch met gunstige berichten over de vorderingen van den Verbondspupil
Jan Sprockel. Men is uitstekend over hem tevreden en zijn gedrag en vorderingen
wettigen de beste verwachtingen.
14. Nader schrijven van den heer Schutz te Caïro, waarin hij dankend voor de
reeds ontvangen inlichtingen omtrent den dienstplicht van zijn zoon nog nadere
inlichting vraagt. Deze zullen worden gegeven.
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P u n t III. Verkiezing van een onder-voorzitter.
Wordt aangehouden.
P u n t IV. Jaarverslag.
Kon niet meer vóór de vergadering worden rondgezonden. Dit zal alsnog
geschieden en met de mogelijke opmerkingen zal worden rekening gehouden voor
de openbaarmaking in het Mei-nr. van Neerlandia.
P u n t V. Rekening en verantwoording over 1907.
Deze sluit in uitgaaf en ontvangst met een som van f21278.14, waaronder een
batig saldo van f1366.44½, wanneer alle nog uitstaande posten inkomen.
Onder dankzegging voorloopig goedgekeurd.
P u n t VI. Commissies voor praeadvies.
In het algemeen wordt het wenschelijk geacht, dat deze geleidelijk worden
ingesteld, ten einde de werkzaamheden der vergadering voor te bereiden op
belangrijke punten.
Bovendien komt er een gewenschte verdeeling van arbeid. Reeds nu zou een
aanvang kunnen gemaakt worden met een commissie van praeadvies voor alle
aangelegenheden de organisatie van het Verbond betreffende, daar bij de voortdurende
uitbreiding de richtigheid der organisatie van het hoogste belang is. Aldus wordt
besloten.
In de commissie van praeadvies voor de organisatie nemen zitting mej. Baelde en
de heer Von Weiler.
In gevallen den handel betreffende zal worden doorgegaan met het inwinnen van
den raad der heeren Hubrecht en Schoch te Amsterdam.
P u n t VII. Herziening van 't huishoudelijk relement.
Wordt naar de voormelde commissie voor praeadvies verwezen.
P u n t VIII. Vertegenwoordigers in 't buitenland.
To k i o . De heer André Schmidt is op zijn reis door Europa op noodlottige wijze
om het leven gekomen. Neerlandia heeft zijn verdiensten herdacht in het April-nr.
Uitgezien wordt naar een geschikt opvolger.
S a n t a F é . De benoeming van een opvolger van den heer Dates is in
voorbereiding.
K a a p s t a d . Den heer Voet wordt eervol ontslag verleend. De benoeming van
een opvolger is in voorbereiding.
S a l z b e r g e n . Benoemd wordt de heer Mekenkamp, commies bij de H.IJ.S.M.
R o m e . Benoemd wordt Dr. E. Brom, directeur van het Ned. Geschiedkundig
Instituut.
Te h e r a n . Van vertrouwelijken aard.
L o n d e n . Nu en dan komen berichten in van leden, die er op aandringen, dat te
Londen weer een vertegenwoordiger worde aangesteld. Deze vertegenwoordiging
is in voorbereiding.
S i n g a p o r e . De heer L.A. van Rijn, directeur van een gutta-percha fabriek te
Singapore heeft zich tot het Hoofdbestuur gewend met het verzoek om als
vertegenwoordiger op te treden of een Afd. te stichten. Reeds bracht hij zooveel
leden aan, dat dit laatste mogelijk is.
Het Dag. Bestuur wordt opgedragen de stichting der Afd. voor te bereiden.
P u n t IX. Handelsaangelegenheden.
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Op de vorige Hoofdbestuursvergadering was besloten inkomende vragen op
handelsgebied voortaan over te doen aan een daarvoor bestemd kantoor.
Besloten wordt vragen om handelsinlichtingen, die daarvoor in aanmerking komen,
voortaan aan de Afd. voor handelsinlichtingen van het Min. van L., H. en N. op te
zenden, voor zoover het Noordnederlandsche zaken betreft.
Voor België is de aandacht gevestigd op de Kamer van Koophandel te Brussel.
Besloten wordt aanvragen om handelsinlichtingen, die Zuid-Nederland betreffen,
voortaan ter behandeling aan Groep België over te doen.
P u n t X. Briefwisseling tusschen Ned. VI., Z.-Afr. en Indische Jongelieden.
Met een beslissing zal worden gewacht tot nader antwoord uit Z.-Afr. is gekomen.
Vlaanderen zal zich eveneens daarnaar gedragen.
P u n t XI. Vlaamsch Handelsverbond.
Het hoofddoel is de bevordering van het Nederlandsch in den handel. Reeds zijn
goede resultaten verkregen. Verscheiden handelaars hebben zich aangesloten en zelfs
werd van een Waalsch handelaar op een Ned. brief een Ned. antwoord ontvangen.
Besloten wordt dat in Vlaanderen een schrijven ter openbaarmaking in
Noord-Nederland zal worden opgesteld, waarin met feiten zal worden aangetoond
hoe Ned. handelaars en maatschappijen zich nadeel berokkenen door aan Vlamingen
Fransche brieven te schrijven.
P u n t XII. Boekerij te Vilvoorde.
Van het bestuur van Groep België is bericht ingekomen, dat deze met medewerking
der Rotterdamsche Boeken-Commissie is tot stand gekomen.
P u n t XIII. Propaganda in Fransch Vlaanderen.
De beslissing daaromtrent in de vorige vergadering genomen, wordt nogmaals op
verzoek ter sprake gebracht.
Na lange bespreking wordt besloten, dat Groep België een onderzoek zal instellen
naar den feitelijken toestand.
P u n t XIV. Uitgave van het Verslag der Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
Groep België stelt voor dit belangrijk geschrift onder de uitgaven van het A.N.V.
op te nemen.
Na uitvoerige bespreking wordt door de vergadering voor de uitgave een crediet
toegestaan van fr. 600.
P u n t XV. Uitgave der Open Brieven van Didaskalos aan den Minister van
Spoorwegen.
Besloten wordt uit de hoofdkas fr. 200 subsidie aan Groep België voor deze uitgave
af te staan. De uitgave zal zijn een zakelijk uittreksel uit die brieven. Zij wordt niet
beschouwd als uit te gaan van 't Hoofdbestuur.
P u n t XVI. Uitgave van een Reisgids voor het Vlaamsche Land.
Zooals er voor de Ardennen reisgidsen bestaan moet er ook een voor Vlaanderen
komen, om de Nederlanders daarheen te lokken. Het plan vindt groote instemming
bij de Vl. letterkundigen en voor de samenstelling kan men rekenen op de beste
krachten.
Besloten wordt deze zaak ter behartiging aan de Afd. Stamverkeer op te dragen.
P u n t XVII. Boekerij te Maraisburg.
Nadere gevraagde inlichtingen uit Maraisburg laten zich wachten. Beslissing
uitgesteld.
P u n t XVIII. Van vertrouwelijken aard.
P u n t XIX. Van vertrouwelijken aard.
P u n t XX. Samenwerking met ‘Onze Vloot’.
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Wordt verwezen naar Groep Nederland.
P u n t XXI. Keuze van den vergaderingsdag.
Daar de voorzitter den Zondag als onaannemelijk voor de Noordnederlanders
verklaart, besluiten de Vlaamsche afgevaardigden er verder niet op aan te dringen.
P u n t XXII. Bij de rondvraag wordt er o.m. de aandacht op gevestigd, dat men
in Noord-Nederland zoo slecht op de hoogte is van de Vlaamsche beweging. Dit zal
onder de aandacht van het bestuur van Groep Nederland worden gebracht.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Uittreksel uit het verslag van de Boeken-Commissie van het Alg.
Ned. Verbond over het jaar 1907.
Algemeene opmerkingen.
Den 18en October 1907 was het 5 jaar geleden, dat onze Commissie op een
vergadering van Groep Nederland te Dordrecht werd ingesteld.
Met welk een voldoening mogen allen, die opeenige wijze aan ons werk hun steun
verleenden, op die
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jaren terug zien! Krachtig hebben Hoofdbestuur, Afdeelingen en leden van het
Verbond - ook nietleden*) - ons in staat gesteld Land- en Stamgenooten over de
gansche wereld van Nederlandsche boekerijen te voorzien, in vele gevallen eveneens
van Nederlandsche tijdschriften en couranten. Telken jare mocht ons jaarverslag
gewagen van de uitbreiding van onzen werkkring, onze geldmiddelen, onzen
boekenschat, niet het minst van ons Boekenhuis.
Ons arbeidsveld was in die jaren in de eerste plaats Zuid-Afrika, daarna volgden
de Zeemanshuizen, de Overzeesche Bezittingen en de Nederlandsche kolonies in
den vreemde. In ruim vijf jaar verzonden wij bijna 600 kisten, waarvan 500 naar
Zuid-Afrika. Het zal onzen vrienden verblijden, te vernemen, hoe een der beste
kenners van Z.A. ons verklaarde, ‘dat onze Vereeniging een zeer grooten stoot
gegeven heeft - zoo niet den grootsten - tot den herleefden en blijkbaar nog steeds
toenemenden leeslust van onze Hollandsch-sprekende menschen, in Zuid-Afrika’.
Niet minder trotsch zijn wij op de toetreding van den Minister van Landbouw en
Onderwijs in de Kaap-Kolonie, advocaat Malan, tot onze contribuanten.
De erkentelijkheid van onze landgenooten, voor wat het A.N.V. voor hen doet,
uit zich voortdurend in hartelijk-gestelde brieven:
Uit een schrijven van een der Vertegenwoordigers van het A.N.V. in Amerika:
‘Wij zijn allen hoogelijk ingenomen met de bibliotheek. De boeken hebben een plaats
gevonden in een daarvoor opzettelijk aangekochte boekenkast; dat ze er niet alleen
als sieraad staan behoef ik u nauwelijks te verzekeren. Tot diep in het binnenland
worden ze per aangeteekende post verzonden... De belangeloosheid, waarmee ons
zulk een groote hoeveelheid ter beschikking werd gesteld, heeft er m e e r toe
bijgedragen, om den landgenooten het verheven doel van het A.N.V. te toonen dan
het aan hen gerichte rondschrijven’.
Uit een ander schrijven: ‘Ik ontmoette laatst een eenvoudig zeeman, die 24 jaren
op Engelsche schepen had gediend, doch zijn taal had vastgehouden en met
waardeering en lof van de Hollandsche couranten en tijdschriften in de vreemde
Zeemanshuizen gewaagde’.
Uit denzelfden brief: ‘Iemand werd lid van 't A.N.V., omdat zijn broeder, een
zeeman, het werk van 't Verbond had kunnen waarnemen, o.a. te Smyrna, en tevens
de resultaten der B.-C. had bemerkt aan boord van zijn schip, waar een Italiaan, zijn
makkers vroolijk ziende door de grappen van een geïllustreerd Hollandsch tijdschrift,
Hollandsch ‘ging leeren begrijpen’. ('t Blaadje was door een Zeemanshuis - zooals
met de couranten en tijdschriften bijna overal pleegt te geschieden - aan de
vertrekkende Hollandsche zeelieden mede gegeven).
Uit verschillende Afdeelingen berichtte men bij de toezending der ingezamelde
boekwerken, hoe vaak ‘de kleine man’ voor het goede doel geofferd had.
Wij zouden aan alle Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland willen
vragen, ons immer zoo spoedig mogelijk kennis te geven van verzoeken, die tot hen
gericht mochten worden, om boeken van ons te ontvangen.

Voordrachten.
*) Wij noemen o.a. de N.Z.A.V. en haar Afdeelingen Arnhem, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam
en Zwolle.
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Tot heden hebben vier Afdeelingen, Delft, Alkmaar, Zutphen en Kampen, gebruik
gemaakt van de gelegenheid, die door ons voortdurend gegeven wordt, om den
werkkring van het Verbond - en van de B.-C. in het bijzonder - voor haar leden toe
te lichten door den 1en Secretaris uit te noodigen daarover een voordracht te komen
houden. Met aandrang bevelen wij andere Afdeelingen dit middel aan om het Verbond
zelf en onze Commissie bekend en - naar wij willen hopen - bemind te maken.

Sub-Commissies.
Met denzelfden aandrang moeten wij wederom de aandacht vestigen op een instelling,
die bij de meeste Afdeelingen nog schijnt te ontbreken: de sub-commissie van de
B.-C. Verscheidene Afdeelingen hebben haar in het leven geroepen en zij zijn het,
die ons het krachtdadigst steunden door de toezending van boeken. De Afdeeling
Zaanstreek verblijdde ons met een uitvoerig en belangrijk jaarverslag van haar
sub-commissie. Daaruit blijkt, dat deze ruim 2000 boekwerken wist te verzamelen.

Contribuanten.
Met groote dankbaarheid vermelden wij, dat het getal onzer contribuanten - in het
vorig jaarverslag nog slechts 5 in aantal - gestegen is tot 30. Reeds moesten wij door
den dood een der nieuw aangeworven leden, Dr. Z.Th. Diehl te Alkmaar, die zulk
een hartelijke belangstelling voor ons werk toonde, verliezen! Acht van de 30
contribuanten zijn Afdeelingen, die ons met meer of minder aanzienlijke bijdragen
jaarlijks steunen, zoodat onze inkomsten hierdoor belangrijk versterkt worden. Is het
nog noodig, Afdeelingen en leden van het Verbond ook deze instelling van de B.-C.
ten krachtigste aan te bevelen?

Jong Nederland.
Van deze Afdeelingen verwachten wij veel.
In vorige jaarverslagen vermeldden wij met lof de bemoeiingen van Afdeelingen
der vereenging ‘Jong Nederland en Zuid-Afrika’ (ontstaan uit den Z.-A.
Jongelieden-Bond), waaraan wij honderden, ja duizenden boeken te danken hadden.
Nu zooveel jongelui in ons vaderland zich opnieuw vereenigd hebben om zich in de
gelederen van het A.N.V. te scharen, spreken wij den wensch uit, dat zij onze
verwachtingen niet zullen beschamen en in de eerste gelederen voor onze belangen
zullen strijden!

Werkkring.
I. Zeemanshuizen en Nederlandsche Kolonies in den vreemde.
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Met niet minder dan 55 adressen stonden of staan wij in verbinding voor de toezending
van boeken, couranten en tijdschriften. In 70 oorden ter wereld worden onze boeken
gelezen - alleen door Nederlanders!
Opnieuw betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die op eenige wijze tot
dit welslagen hebben meegewerkt. Vooral de medewerking van Z. Ex. den Minister
van Buitenlandsche Zaken en Hr. Ms. Vertegenwoordigers in 't Buitenland, stellen
wij op hoogen prijs, overtuigd, dat hun steun ons werk niet anders dan goed kan
doen.
De verslagen der meeste Consuls (over onze zendingen naar Zeemanshuizen)
spreken van ‘aldoor toenemend bezoek’. Een schrijft bovendien: ‘het doel wordt
volkomen bereikt: de zeelieden houden de betrekking met hun land aan en vinden 't
Zeemanshuis hoe langer hoe meer een veilig toevluchtsoord’.
Voor 't eerst namen wij in 't afgeloopen jaar een proef met de verzending van een
gedenkplaat naar tal van adressen in 't buitenland: Zeemanshuizen enz. Wij verzonden
100 ex. van een fraaie gedenkplaat betreffende onzen De Ruijter naar die plaatsen
en mochten ook hiervan veel genoegen beleven.
In den loop van 1907 werden door ons van boeken voorzien: 1 Zeemanshuis (te
Philadelphia) en 11 Nederlandsche Kolonies, t.w. te Schüttorf i. H., Rosario de Santa
Fé, Chicago, Londen, Mexico, Homberg a/R., Ruhrort (in deze twee plaatsen betrof
het Schippers-Tehuizen), Genua, Winnipeg, Buenos Aires en Salzbergen.

II. Zuid-Afrika.
Ook nu weer gingen de meeste kisten daarheen en ontvingen wij vele en velerlei
bewijzen van erkentelijkheid van de ontvangers. De meeste aanvragers waren
onderwijzers en vereenigingen, zooals ook het vorig jaar 't geval was.
In de Kaap-Kolonie werd door ons dit jaar aan De Paarl een z.g.n. centrale
tooneel-bibliotheek geves-
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tigd, uit welke boekerij vereenigingen in den omtrek op aanvraag en onder zekere
voorwaarden tooneelstukken ter opvoering kunnen leenen.
Wij hebben in Z.-A. nu drie correspondenten, een voor Transvaal, een voor
Transoranje en een voor de Kaap-Kolonie. Het zijn de heeren Jan F.E. Celliers te
Pretoria, P. van Gent te Bethlehem en W. Hovy te Venterstad. Vooral de beide
laatstgenoemden hadden dit jaar ruimschoots gelegenheid, zich voor de B.-C.
verdienstelijk te maken, waarvoor wij hun hier onzen hartelijken dank betuigen.
Als een bijzonderheid willen wij nog vermelden, dat wij ons het genoegen hebben
gegund aan mej. Sarie Grobler, leerlinge van de Uitkomst-School van mej. Adriani
te Ermelo, Transv., die als No. 1 van 224 candidaten voor het hoogste
Taalbond-examen in Z.-A. slaagde, eenige keurige boekwerken te doen toekomen
als een eereprijs, dien zij voor haar welverzorgd Hollandsch volkomen verdiend had.

III. Oost- en West-Indië.
Naar Oost-Indië gingen in den loop des jaars 2 kisten, een naar Soekaboemi en een
naar de Afdeeling Kedoe (voor een boekerij te Magelang).
Naar de West werden eveneens twee kisten verzonden, een naar St. Martin en een
naar Curaçao (voor 't Militair Tehuis).

IV. België.
Aan deze Groep werden in 1907 de eerste kisten gezonden. Daar aan deze boekerijen
uit den aard der zaak bijzondere eischen gesteld worden, is 't ons niet zoo gemakkelijk
de aanvragen van den ijverigen Secretaris, den heer H. Meert te Gent, te behandelen.
Twee kisten werden verzonden, in de laatste dagen gevolgd door nog 7 andere,
bestemd voor boekerijen te Luik, Gent, Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde. Burgers,
studenten en soldaten zullen er van onze boeken gebruik maken.

Verzonden kisten.
In 't geheel werden 127 kisten verzonden. Voor de voorafgaande jaren waren de
cijfers onderscheidenlijk: 97, 77, 141, 141,*) te zamen 583 kisten boeken. (In de eerste
maanden van '08 volgden weer 20 kisten, waarmee 't cijfer van 600 bereikt werd,
inhoudende ruim 100.000 boeken). Om 't zoover te brengen behoefden wij in 't
boekenhuis, dat bij voortduring uitstekend bevallen blijft, de stage hulp en toewijding
van jongeren en ouderen, die ons met bewonderenswaardige opgewektheid ter zijde
stonden. Een hartelijk woord van dank aan onze vele trouwe medewerkers in 't
boekenhuis!...
*) In 't vorig verslag stond verkeerdelijk 140.
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Geldmiddelen.
Een blik op den staat onzer geldmiddelen zal doen zien, dat wij niet ten onrechte een
dringend beroep doen op onze - ongetwijfeld vele - vrienden om ons toch krachtig
te steunen.
Met vertrouwen zijn wij ons tweede lustrum ingetreden!...
Namens de Boeken-Commissie:
VERHEY, Voorzitter.
VAN EVERDINGEN, 1e Secretaris.
R o t t e r d a m , April 1908.
Eenige der bijlagen zullen in een volgend nummer worden opgenomen.
Het volledig verslag wordt op aanvrage gaarne door den 1en Secretaris, Dr. W.
van Everdingen, Mathenesserlaan 206, toegezonden.
Red.
Nederlanders en Stamverwanten steunt eigen handel en nijverheid!!

Noord-Nederland.
Ons consulaatwezen.
Meermalen en van verschillende zijde werd ook in dit blad geklaagd over de
onvoldoende zorg der Regeering voor de stoffelijke belangen der Nederlanders in
den vreemde; in zooverre het aantal beroepsconsuls nog altijd bedroevend klein is
te noemen.
Een bezoek door mij in den vorigen zomer aan St. Petersburg en Moscou gebracht
gaf mij de overtuiging, dat de Regeering ten onzent den handel met de Russen niet
zeer belangrijk acht en - wat nog erger is - niet voor uitbreiding vatbaar oordeelt.
Immers tot dit besluit moet men komen wanneer men tot de ervaring komt - gelijk
mij van zeer bevoegde zijde te Petersburg werd medegedeeld - dat onder het geheele
aantal consuls, die in het Czarenrijk de belangen van onzen handel behartigen, - er
zijn er naar ik meen 56 - niet één beroepsconsul te vinden is.
En dat in een land met zulk een levendigen handel, zulk eene belangrijke nijverheid,
zulke onmetelijke nog te weinig ontgonnen hulpbronnen, waar de Hollandsche naam
nog altijd, dank zij Czar Peter den Groote, zulk een goeden klank heeft! Waar de
hoofdstad des rijks, de prachtige stad aan de Newa, duidelijk het type vertoont van
onze Amstelstad en vele herinneringen voortleven aan Holland uit zijn glorietijd!
Een der aardigste is wel de marinevlag, een blauw kruis op een wit veld, naar beweerd
wordt door Czar Peter den Groote ingevoerd ter eere van den in Russischen dienst
getreden Hollander vice-admiraal Kruijs.
Dat er in Petersburg betrekkelijk nog veel Hollanders wonen is wel een bewijs
voor de kracht en de durf, die in onze landgenooten woont. Een belangrijke handel
wordt o.a. gedreven door eene kolonie van Hollanders, die uit Twente stamt en wel
speciaal uit Vriezeveen en die de producten der Twentsche nijverheid in Rusland
invoert. Meer dan men zou denken treft men Hollandsche namen aan en echt
Hollandsche daaronder. Zoo trof mij eens op een groot confectie-magazijn de naam
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‘Scheefhals’ als die des eigenaars. Het was een zonderlinge gewaarwording tusschen
de voor ons moeilijk uit te spreken Russische namen.
Een aangenamen indruk maakte op mij, dat bij het binnenvaren van de haven van
Petersburg (ik kwam per boot) verschillende Hollandsche baggermolens zich aan
het oog vertoonden, alle bezig het kanaal tusschen Cronstadt en Petersburg te
verdiepen. Onze Hollandsche aannemers zijn wakkere lui! waar ter wereld zitten zij
niet? In Moscou maakte ik nog kennis met een der grootste aannemers uit ons land
op weg naar Shanghai om daar voor de Chineesche regeering havenwerken uit te
voeren.
Ondernemingsgeest ontbreekt bij ons volk niet, men ziet het! Maar de Regeering
moet helpen, moet wakkere flinke beroepsconsuls aanstellen, opdat wij niet
achterblijven bij andere volken. Laten wij een voorbeeld nemen aan het kleine België,
dat overal in den vreemde o.a. in Perzië vasten voet heeft weten te krijgen, daartoe
geholpen door flinke ervaren beroepsconsuls.
D e n B o s c h , 10 April 1908.
K.M. PHAFF.
Nederlanders, spreekt op uw reizen in Vlaamsch België Nederlandsch!
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Vertaalde Muziekteksten.
Het Leidsche Volkshuis is in het bezit van verscheiden zingbare vertalingen van in
vreemde taalgeschreven teksten, opzettelijk voor zangavonden, vervaardigd.
Gaarne worden ze op aanvraag ten gebruike afgestaan aan allen, die het zingen
van Nederlandsche teksten voor een Nederlandsch publiek begeeren of bevorderen
willen.
Ziehier de lijst:
Franz Abt, Op. 362, No. 3: ‘Liebes-Postillon’.
Eugen d'Albert, Op. 9, No. 4: ‘Zur Drossel sprach der Fink’.
Bach, ‘Die Johannes-Passion’.
-, 20 Geistliche Lieder, daaruit No. 1: ‘Liebster Herr Jesu’.
Beethoven, Op. 48, No. 1: ‘Bitten’, No. 4: ‘Die Ehre Gottes aus der Natur’.
-, Op. 80: ‘Chor-Fantasie’.
-, Op. 108: ‘Schottische Lieder’, daaruit Nos. 2, 8, 15, 20, 25.
Brahms, Op. 54: ‘Schicksalslied’.
-, Op. 103: ‘Zigeuner-Lieder’.
Händel, uit ‘Der Messias’, Nos. 14, 15, 18, 36, 43.
Eugen Hildach, Op. 8: ‘Wo du hingehst’.
-, ‘Frühling ist da’.
Hiller, ‘Im Maien’.
Jadassohn, Op. 72: ‘Volksthümliche Lieder für 2 Singstimmen’, daaruit No. 4 en
5.
The Labour Church Hymn and Tune book, daaruit No. 3 vrij vertaald; 58 v.v.; 77.
C. Lehnert, ‘Mütterleins Märchen’, für Kinderchor. (Verlag Gebr. Hug. Leipzig).
Liederschatz für Frauenchor (Edition Peters), daaruit Nos. 8, 10, 18, 19, 20, 50,
64, 79 vrij vertaald, 90, 95.
Mendelssohn, uit ‘Elias’, Nos. 28 en 31.
-, uit ‘Psalm 42’, No. 2.
-, Frühlingslied. (‘Der Frühling naht mit Brausen’).
Fr. Nietzsche, ‘Hymnus an das Leben’.
Carl Reinecke, ‘Mailied’. (‘Und wenn die Primel’).
-, Verbindender Text zu Op. 202: ‘Von der Wiege bis zum Grabe’. (Nederlandsche
bewerking).
-, Op. 246: ‘Der 126e Psalm für zweistimmigen Chor’.
Rubinstein, Op. 48, No. 1: ‘Der Engel’. (Duo).
Schubert, Op. 1: ‘Erlkönig’.
-, Op. 5, No. 5: ‘Der König van Thule’.
E. Schultz, Op. 181, Nos. 1 en 2. (Duetten).
The Scottish Hymnal, Hymn 214, eerste wijs vrij vertaald; Hymn 224 v.v.
Stradella, Kirchen-Arie: ‘Se i miei sospiri’.
Richard Strauss, Op. 14: ‘Wandrers Sturmlied’.
W. Taubert, ‘Guten Morgen’. (Klänge aus der Kinderwelt, Heft IV, No. 1).
Weber, uit ‘Freischütz’: Cavatine, ‘Und ob die Wolke’.
Gustav Weber, Märchen-Lieder für 2 Kinderstimmen, (Verlag Gebr. Hug, Leipzig),
daaruit Nos. 2, 3, 4.
No. 7 ‘Auf, auf mein Herz’, uit Bach's Geistliche Lieder.
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Elgar, ‘The Dream of Gerontius’.
No. 1 ‘Sonntagslied’, No. 8 ‘Volkslied’, uit Hiller's op. 94: acht Gesänge für drei
weibliche Stimmen.
No. 3 ‘Frühlingsgeläut’ en No. 5 ‘Die Kapelle’, uit op. 123.
Uit Mendelssohn's Lobgesang, duet voor sopraan I en II: ‘Ich harret des Herrn’.
Hugo Wolf, Gebet.
Der Freischütz, C.M. von Weber.
Schottische National-Gesänge, mit Begleitung der Flöte, Violine, des Violoncello
und Pianoforte; daaruit Nos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, niet alle, doch steeds twee of drie
coupletten, C.M. von Weber.

Nederland en Zweden in vroegere eeuwen.
Getrouw de zonderlinge gebruiken volgend, die aan de Europeesche hoven gevolgd
worden, heeft de Zweedsche regeering eenige maanden geleden eene deputatie naar
de hoofdsteden gezonden om te berichten van den dood van den edelen Koning Oscar
en van de opvolging van Koning Gustaaf. Ook ons land genoot de eer van dit bezoek,
't welk voor verschillende dagbladen eene geschikte aanleiding was om te wijzen op
het groote verschil tusschen voorheen en thans. Zoo wees in ‘Land en Volk’ de
hoogleeraar Kernkamp, de beste kenner van de verhouding tusschen Nederland en
Zweden, op dit verschil. In het begin der 20e eeuw is de dood van een Zweedschen
Koning de reden, dat men hier eenige dagen lang over het groote land aan de Oostzee
hoort spreken, terwijl in de 17e eeuw de Nederlandsche belangen in Zweden geen
oogenblik uit 's koopmans gedachten waren. Want, hoe groot waren die belangen!
Hoe geheel anders waren de verhoudingen, toen men algemeen geloof kon hechten
aan het woord, dat aan Van Beuningen werd toegeschreven: ‘Ik heb de sleutels van
de Sont te Amsterdam in de haven zien liggen’, een woord, dat misschien nooit
gesproken is, maar dat dan toch mogelijk geacht werd.
Hoe geheel anders waren de toestanden, toen een Lodewijk de Geer, de ‘Krupp’
van die dagen, in Zweden zijn geschutgieterijen exploiteerde en in Amterdam zijn
in Zweden gewonnen geld uitgaf; toen het kon voorkomen, dat een gemoedelijk
Nederlandsch koopman den Koning van Zweden verzocht zijn bruiloft bij te wonen.
Over die verhouding tusschen Zweden en de mannen van Nederlandschen stam,
een stuk geschiedenis, dat begint in de middeleeuwen, is heel wat te schrijven. Hier
zij er aan herinnerd, hoe reeds in de 13e eeuw kooplieden uit de Nederlandsche
gewesten de Oostzee bevoeren; waarschijnlijk zou men nog van vroegere eeuwen
mogen spreken, als onze oorkonden ons niet in den steek lieten. Reeds in den tijd
vóór het oprichten van de groote Hanze dreven Groningers, Amsterdammers,
Kampenaars om niet meer andere te noemen, handel op de Oostzee. Een eeuw later,
als de krachtigste Nederlandsche handelssteden zich aangesloten hebben bij het
groote Hanzeverbond, gebruiken zij de macht van dit lichaam om de relaties uit te
breiden. Wee den vorst in het Noorden, die meent de wet te kunnen stellen aan de
leden van het verbond! Toen Waldemar II Atterdag den handel op de Oostzee
bedreigde, vereenigden zich de Hollanders en Zeeuwen met de Noordduitsche steden
om de macht van dien Deenschen Koning te vernietigen en bij den vrede van
Straalsond moest deze geweldenaar, wiens krijgsmacht door de vereenigde steden
verslagen was, toestaan, dat verscheiden Nederlandsche steden het recht kregen tot
het oprichten vaneen ‘vitte’ op Schonen, het Zuidelijkste deel van Zweden, toen in
het bezit van den Deenschen Koning. Deze ‘vitten’, oorspronkelijk hutten en loodsen,
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opgeslagen ten dienste der visscherij, maar later ook plaatsen, waar handel gedreven
werd in allerlei zaken, waren de eerste nederzettingen in het Zweedsche land. Daar
werd handel gedreven in haring - en de omzet hierin was grooter dan van eenig ander
artikel -, in zout, in ossehuiden, spek, rundvleesch, boter, ook in wijn en spoedig ook
in laken. Hier in het zuiden van Zweden kwamen de Nederlandsche schepen met
wijn uit Frankrijk en zout uit Spanje, hier werd de visch gezouten, die zij naar 't
vaderland brachten of nog verder vervoerden, naar Frankrijk of Spanje om ze weer
te verruilen voor wijn of zout.
Zoo ontstond de beroemde vrachtvaart, waarbij onze voorouders zoo profiteerden
van de gunstige ligging van onze havens in 't midden van West-Europa. Maar om
deze vrachtvaart gaande te houden, mocht er geen schakel ontbreken in den keten.
Werd de reis naar Schonen en verderop naar Danzig verhinderd,
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dan kon men de Franschen en Spanjaarden met voldoende voorzien van koren en
visch, waardoor ook de handel op die landen stil stond. Zoo moest het streven van
de mannen van Nederlandschen stam zijn, met de machthebbers in het Noorden op
goeden voet te staan, vooral met den bewaker van de Sont, den Koning van
Denemarken. Spoedig had men de Hanze niet meer noodig; in de 15e eeuw treden
de Nederlandsche steden uit het verbond. Zij zijn machtig genoeg om zichzelf te
redden en voelen hun macht nog toenemen door de centraliseerende politiek van den
wijzen Bourgondiër, Philips den Goeden. De Hanze tracht de vermetele mededingers
te weren, maar in een oorlog, die eenige jaren duurde, toonen de Hollanders en
Zeeuwen hun overmacht op zee en komen met den bezem in de mast thuis. Sedert
dien tijd moest de Hanze de lastige mededingers dulden.
De Deensche Koningen moest men echter naar de oogen zien, sinds deze
machthebbers ook Zweden en Noorwegen in 't laatst der 14e eeuw door de Unie van
Calmar met Denemarken onder hun bestuur vereenigd hadden. Een uitstekend middel,
dat herhaaldelijk toegepast werd om den Koning tot vriend te houden, was het leenen
of schenken van een paar duizend gulden. De Koning was brutaal genoeg om er zelf
om te vragen, natuurlijk als een extraatje buiten de gewone Sonttol. In het laatst der
15e eeuw werd de handel op Zweden soms bemoeilijkt door den rijksbestuurder Sten
Sture, maar deze toonde zich zeer ingenomen met een geschenk van Amsterdam,
bestaande uit 2 Leidsche bruine lakens, een aam malvezij en vier of vijf suikerbrooden.
Toen de Zweden in 1502 in opstand waren, werd door de gezamenlijke reeders van
Amsterdam besloten den Deenschen Koning met een oorlogschip te helpen. Wel
kwam men te laat, maar het geval blijft een bewijs van de groote offervaardigheid
hier te lande, als men daardoor den handel ‘op Oosten’ kon bevoordeelen.
Op deze wijze werd de grondslag gelegd tot den handel op Zweden. Ons artikel
zou te uitgebreid worden, als we verder wenschten te wijzen op de politiek, die de
Nederlanders volgden, nadat Zweden zich onder de Wasa's afscheidde van
Denemarken. Het mag bekend verondersteld worden, dat de Nederlandsche koopman
bij herhaling zijn stevig zwaard trok om daarmee den zwaksten staat aan de Oostzee
ter zijde te staan, eerst dus het jonge Zweedsche rijk. Toen dit echter het hoofd al te
fier opstak en het scheen, dat de Oostzee een Zweedsche zee zou worden, lieten
Wassenaar Obdam en De Ruijter hun kanonnen klinken in de Sont om de Zweedsche
vloot te vernietigen.
Zoo beschermden de Nederlandsche staten de belangen van de onderdanen in de
17e eeuw.
Leeuwarden.
D. VAN HOORN.

Nederlandsche muzikanten.
Het is nog niet zoo veel jaren geleden, dat wij hier in Nederland meenden, dat, al
hadden we goede orkesten, degelijke instrument-bespelers en flinke zangers, het
voortreffelijke toch over de grenzen moest gezocht worden. En dat was indertijd
misschien ook wel zoo. Maar in de laatste tientallen van jaren is dat allengs veranderd.
En nu staan wij met onze uitvoerende musici mede vooraan. Weinig groote orkesten

Neerlandia. Jaargang 12

in den vreemde of Nederlanders spelen er in mee*); landgenooten leiden in 't buitenland
orkesten van beteekenis, en voor de leiding van onze eigen orkesten hoeven wij
waarlijk niet meer vreemdelingen te roepen.
Misschien meest van al hebben onze zangers en zangeressen in Europa naam
gemaakt: Messchaert, Urlus, Thyssen, van Rooij, Tilly Coenen, A. Noordewier Reddingius, de Haan - Manifarges, Julia Culp, Anna Kappel, Zalsman, - wij noemen
ze door een, zonder rang of orde, en we laten er zeker nog weg die met hen genoemd
mogen worden. Dan een a-capella-koor als van Daniël de Lange vroeger en van
Avercamp nu; het kwartet, waarin o.a. Messchaert en mevr. Noordewier zongen.
Onze koren, zegevierend in menigen wedzang. Het Amsterdamsche orkest, onder
Mengelberg's leidig, door Richard Strauss voor de uitvoering van zijn werken boven
alle andere orkesten verkoren. Dit en nog meer heeft in de wereld, waarin men er
over oordeelen kan, aan onze muzikanten een grooten naam bezorgd.
Voor den Nederlander, die licht klein van zich zelf denkt, moge dit nog wel eens
gezegd worden. Wij kwamen er toe, nadat wij gelezen hadden, hoe men verleden
maand te Brussel en Parijs genoten heeft van Bach's Matthäus-Passion, uitgevoerd
door het Amsterdamsche Toonkunstkoor en het orkest van het Concertgebouw onder
Mengelberg, met de dames Noordewier en de Haan en de heeren Messchaert en Urlus
als voornaamste solisten.
Ziehier b.v. het oordeel van den Brusselschen correspondent van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, een smaakvol schrijver en blijkbaar een Belg. Hij schreef
o.a.: ‘Waar solisten vinden als Messchaert en Urlus? Het is, ik overdrijf geenszins,
eene kalme overweldiging van ons publiek geweest. Ik spreek niet eens van de
heerlijke stemhoedanigheden en de volmaakte zangwijze, zoo compleet, zoo
voornaam, en nochtans zoo sober, zoo niets uitdrukkelijks; maar, daarenboven, welk
schrander en nobel begrip! Zulke zangers, niemand te na gesproken, bezitten wij in
België niet’. Verder: ‘Ook voor de dames de H. - M. en N. - R. heb ik niets dan
bewonderenden eerbied’.
Dan spreekt hij van het orkest en Mengelberg's opvatting, en zegt: ‘Hier vind ik
slechts één woord: hij bereikt, met zijn sobere distinctie, 't beschaafde, ook waar
kracht wordt geëischt; 't bezonkene in het machtige; 't innige in den gloed; hij bereikt
de klassieke voldragenheid, voorgedragen met die zekere meesterschap, die
zelf-bewuste autoriteit, die we elders al bij Mengelberg bemerkten. Ook dit dus
streefde de volmaaktheid nabij.
‘En de koren? - Wij zijn hier in België, in het eigendomlijk land van den koorzang,
en mogen hier soms prachtige uitvoeringen bijwonen. Nochtans kunnen wij niets
dan den grootsten eerbied voor de wijding en het muzikaal begrip van de
Amsterdamsche dames en heeren van Toonkunst, en ook wel voor het kinderkoor
van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang, zoo ongewoon-zuiver, zoo
geschoold, koesteren’.
En nu nog eenige stemmen uit Parijs. De Matin schreef: Waar zou men te Parijs
zulke koren vinden? Het blad noemde de uitvoering iets eenigs, zooals men 't te Parijs
met eigen krachten onmogelijk zou kunnen geven. Van de solisten prees 't blad vooral
Messchaert: een onovertroffen kunstenaar.
Van het koor zei Pierre Lalo in de Temps: Een volmaakter eenheid, een schoonere
en vollere klankpracht, een grootere juistheid en een fijnere schakeeringskunst kan
*) Sedert wij dit schreven vonden wij, als een voorbeeld, in een dagblad het bericht, dat te
Birmingham in een orkest van 70 man ten minste 14 Nederlanders zijn, en dat de leider van
't orkest ook een Nederlander is: Max Mossel.
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men zich niet denken. Mengelberg noemde hij een der machtigste dirigenten van
zijn tijd.
Het doet 't vaderlandsche hart alevel goed, zulke dingen te lezen. Er op te pochen
ware smakeloos en dwaas. Maar te weten wat 't vermag sterkt een volk.
Nederlandsche handelaren en neringdoenden, voert uwe briefwisseling
met Vlaanderen in het Nederlandsch!
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Van de Afdeelingen.
Vijf nieuwe Afdeelingen gesticht.
Breda en omstreken.
Den 1en Mei, juist 10 jaren na de Kon. goedkeuring der statuten van het A.N.V., is
deze nieuwe Afdeeling, de eerste in het Zuiden des lands, gesticht.
Eene commissie, bestaande uit de heeren Mr. M.P.M. van Dam, voorzitter; Mr.
C.O. Segers, ondervoozitter; Mr. P.M.J.E. Bloemarts, Jhr. L.C. van den Brandeler,
Dr. P. Hoekstra, J.M. Ingen Housz-Bootz, Mr. E.P. van Lanschot, A.J.A. Verschraage,
Gen. A.J. Vetter en W.J.L. Verhoeven, Veemarktstraat 27a, secretaris-penningmeester,
had zich gevormd en heeft een feestavond ingericht die door ongeveer 800 personen
is bijgewoond.
De alg. voorzitter sprak een inleidingswoord over 't A.N.V. en ontving een krans
ter gelegenheid van 't officieel tienjarig bestaan van het A.N.V.
De heer Hullebroeck uit Gent gaf zijn voordracht over het Vlaamsche lied ten
beste en het gemengd à Capella Koor, onder leiding van den heer H.W.G. van
Nieuwenhoven, zong twee liederen.
Er heerschte een zeer opgewekte stemming en de avond slaagde uitmuntend. De
bladen hebben er groote geestdriftige artikelen aan gewijd.
Dank zij vooral den ijver van den heer Verhoeven, die maandenlang door
belangelooze propaganda dezen feestelijken stichtingsavond heeft voorbereid, heeft
het Verbond in het Zuiden nu een voorpost, die grooten dienst zal kunnen bewijzen
in onzen gemeenschappelijken strijd voor de zedelijke en stoffelijke belangen van
land en volk.

Eindhoven.
Voornamelijk door de bemoeiingen van den heer P. Raymakers is te Eindhoven een
Afdeeling gesticht, de tweede in Noord-Brabant.
Op den stichtingsavond - 12 Mei - hield Dr. Schepers van Haarlem een rede over
het A.N.V., terwijl de heer Hullebroeck uit Gent zijn voordracht over het Vlaamsche
lied ten beste gaf.
Reeds traden 51 leden toe.
Het bestuur bestaat uit de heeren Dr. Desertine, Mr. H.J. Pastoors, C.H. de Jongh,
P. van der Putt en P. Raymakers.

's Hertogenbosch.
Na een inleiding van den alg. voorzitter en een muzikale voordracht van den heer
Em. Hullebroeck is in Brabants hoofdstad den 15en Mei een Afdeeling van het
A.N.V. opgericht, de derde in Noord-Brabant.
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Groningen (Stud.-Afd.).
In M i n e r v a van 20 Febr. betreurde de heer S. Scholten onder het opschrift
‘Groningen achteraan’, dat aldaar nog geen Stud.-Afd. A.N.V. bestond.
De heer A. Loosjes zette in het nummer van 5 Maart van genoemd
Studentenweekblad de beginselen van het Verbond nader uiteen.
Den 4en Mei kon de heer A. Welcker, Leidsch student naar Dordrecht seinen:
‘Studentenafdeeling Groningen Ned. Verbond opgericht’.
Zoo is dan ook de Noordelijke Hoogeschool in het Verbond opgenomen.
Moge Delft nu weldra volgen.

Wageningen.
Den 7en Mei is door leerlingen der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
de Wageningsche Studenten-Afdeeling van het A.N.V. opgericht. Het bestuur bestaat
uit de heeren G. van Lelyveld, voorzitter; G.B.C. van der Feen, schrijver; C.W.A.
de Jongh, penningmeester; F.D. Schaly en J.W.C. Tichler, raadgevende leden.

Alkmaar (Jongel.-Afd.).
Het volgend bestuur is gekozen: de heer Gulcher, voorzitter; mej. Van der Spek
Obreen, 1e secretaresse; de heer Delachoux, 2e secretaris; mej. Donath, 1e
penningmeesteresse; de heer Corts, 2e penningmeester.

Amsterdam (Vrije Universiteit).
Het secretariaat zal tijdelijk worden waargenomen door den voorzitter dezer
Afdeeling, den heer H.R. Woltjer, Keizersgracht 495.

's Gravenhage (Burger-Afd.).
Tijdelijk secretaris-penningmeester dezer Afdeeling is: Mr. J.F. Hymans, Javastraat
90.

's Gravenhage (Jongel.-Afd.).
Het adres van den heer H. de Bruin, lid der Afd. Boeken-Commissie is geworden
Bankastraat 2, dat van den penningmeester der Afdeeling: J.A.J. Hammelburg,
Sweelinckplein 50.
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Haarlem (Jong Ned.).
Postzegelafd.: mej. C. Reynvaan, villa ‘Uthem’, Aerdenhout en de heeren J.W.
Hilbrander, Krelagestraat 12 en B. Yzerdraat, Kamperlaan 7b.

Nijmegen.
Als secretaris-penningmeester dezer Afdeeling is opgetreden de heer C.M.V.
Roothaan, gemeente-ontvanger.

Sneek.
De heer E. Besse schrijft:
Op 6 Maart hield de heer V. Loosjes voor de leden onzer Afdeeling met hunne
genoodigden een boeiende en van studie getuigende voordracht over d e
zuiverheid onzer taal.
Geestig begon spreker met op te merken dat, terwijl 't al moeielijk is sluikhandel
te keeren waar 't geldt tastbare koopwaar en zichtbare grenzen, 't nog wel oneindig
veel moeilijker moet zijn 't taalerf vrij te houden van vreemde insluipsels, want daar
geen zichtbaar getrokken lijn en geen ambtelijke bewakers.
Reeds de ouden klaagden: Grieksche woorden waren Cicero en Horatius eene
ergernis.
Onze Dietsche spraak is langzaam geboren uit de ineenvloeiing van Frankisch,
Saksisch en Friesch, vooral de schrijftaal. Zoo ontstaan bleef ze van bastaardij niet
vrij. 't Begon met 't Duitsch in den tijd van 't Beiersche en 't ging voort, nog erger,
in den tijd van 't Bourgondische huis met 't Fransch, terwijl Frankrijk, met zijn
overwicht gedurende eeuwen, ook verder zijne taal bleef opdringen. Echter Vondel,
Hooft en Huygens wisten hunne taal vrij te houden van vreemde smetten, maar met
hen zijn we ook in onzen meest oorsprenkelijken tijd? Men sla Netscher of Couperus
maar eens op! Maar in onzen tijd is ook het Duitsch weer een vijand geworden, de
taal bij uitstek der wetenschappelijke wereld. In prediking en geschrift b.v. bedierf
het Duitsch de zuiverheid onzer taal zeer. Niet 't Duitsch echter, zoo min als het
Engelsch, maar het Fransch is en blijft, naar het oordeel van den spreker onze vijand!
Hoe het komt? Door 't overwicht van Frankrijk, dat ons Frankrijk deed navolgen,
zoodat we meer Romaansch dan Germaansch gezind werden. Bovendien hebben we
veel Fransch bloed in de aderen: men denke aan de Franschen in 't leger van Maurits
en Frederik Hendrik en aan de talrijke Hugenoten. En bluf en neiging tot het vreemde
deed de rest, waar een ziekelijk gemaniereerd doen van eene aanstellerige
schrijversbent voorging. Zoo spreekt de Nederlander van grotesque, belachelijk,
wanneer hij grandiose bedoelt en van flux de bouche, waar 't flux de parole moet
zijn.
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Invloed ten goede werd reeds uitgeoefend door de Broeders des gemeenen levens,
want 't is vrij zeker de doorwerking van hunnen invloed, wanneer werken ontstaan
als de Nederduitsche orthographie van Pontius de Heniter en 't beroemde woordenboek
van Kiliaen. Zoo kwam onze taal tot bewustheid en veroordeelde daarmee hare
verbastering in de rederijkerspoëzie. Eene krachtige zuiveringsbeweging ging uit de
rederijkerskamer ‘De Eglantier’ met mannen als Roemer Visscher, Spieghel en
Coornhert, terwijl Marnix met zijne psalmberijming de heraut genoemd mag worden.
Bredero volgde daarna en Hooft dreef de zuivering op de spits, al te zeer, waar hij
advocaat vervangen wilde door voorspraak, register door schrijfwarande en concierge
door stadhuishavenaar. In de 18e eeuw ging de beweging door en van ernstigen wil
is in de 19e eeuw de Maatschappij van Letter-, Geschied- en Oudheidkunde te Leiden.
Vervolgens ontwikkelt de spreker zijne denkbeelden in zake taalzuivering. Het
schoone beginsel van taalzuivering hoog, goed, maar men verloope zich niet in een
afgetrokken stelsel en blijve met beide voeten staan op beganen grond, men houde
met beide handen het werkelijke leven vast en bedenke, hoe 't bewust of onbewust
verzet wortelt in deze waarheid, dat volstrekte zuiverheid onzer taal eenvoudig
onmogelijk is. Vele als goed Nederlandsch erkende woorden zijn van vreemden
oorsprong. En ze kwamen er, zooals de heer Salverda de Grave ergens, wellicht niet
zonder recht beweert, toen er geen Nederlandsch woord was, dat hetzelfde begrip
uitdrukte. Overigens, laten we den conducteur den conducteur en de locomotief de
locomotief laten, terwijl de wetenschappelijke wereld niet gaarne zijn inductief en
deductief, zijn concert, synthetisch, analytisch enz. missen zou. Zelfs Nicolaas Beets,
een onverdacht voorstander van zuiverheid van taal zag nog liever het vreemde woord
gebruiken, dan de onhandige poging, om voor een vreemd een Nederlandsch woord
in de plaats te stellen, wanneer dit niet aanstonds gegeven was. Volstrekte zuiverheid
van taal is niet te bereiken, beginselruiterij tot het uiterste gedreven, zou hier het doel
voorbij schieten. En laat bij het streven naar taalzuiverheid hun, die van der jeugd
af gewend geweest zijn basterdtaal te spreken, hunne taal en daarmede hun
ongedwongenheid.
Maar de jeugd moet het aanvangspunt zijn, bij de jeugd moet bevorderd worden
‘het zich zelf zijn’, hetgeen in dit verband is, ‘het zich Nederlandsch voelen’, waarvan
het hooghouden van eigen taal het onwillekeurig en heilzaam gevolg moet zijn.
Voor wie meenen mocht, dat zuiverheid van taal op deze voorwaarden
onbestaanbaar ware, was de voordracht zelve er om als proeve van prachtig zuiver
Nederlandsch het tegendeel te bewijzen.
Na eene rustpoos droeg de spreker eenige gedichten voor, waarvan vooral ‘de
Sterren’ van Adama van Scheltema trof, niet 't minst doordat het den spreker gelukte
't eenvoudig gevoelvolle in dit gedicht voortreffelijk te vertolken.

Zuid-Nederland.
Jaarverslag van Groep België.

Neerlandia. Jaargang 12

Het ledental van onze Groep in 1907 is geweest: 1467. De inkomsten hebben bedragen
fr. 8086,07, de uitgaven fr. 8718,77, zoodat we op 31 Dec. 1907 sloten met een
nadeelig saldo van fr. 632,70. Het in kas is geslonken tot fr. 889,65.
Dat is bedenkelijk, des te meer, daar 1908 door de uitgave van het verslag der
Vlaamsche Hoogeschool-Commissie en ruime verspreiding van een beknopte uitgave
van de brieven van Didaskalos in den Standaard, welke wij voor hebben, een jaar
zal zijn van zware uitgaven. Het bedrag, dat van iedere jaarlijksche bijdrage in onze
Groepskas komt, is klein. De lichte verhooging van de minimumbijdrage tot fr. 3,
welke wij voorstellen, zal een kleine verbetering zijn. Beduidende aanwas van onze
inkomsten kan alleen het gevolg zijn van groote vermeerdering van ons ledental. We
dringen dus aan op dat punt: propaganda. Doch ook die aanwas kan niet dekken voor
de onmiddellijke behoeften. Het vraagstuk van de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool moet met kracht aangepakt worden of men moet er niet aan beginnen.
Het zal daarom noodig zijn te denken aan de stichting van een Vlaamsche
Hoogeschool-fonds, een beroep te doen op de vermogenden voor belangrijke bijdragen
en aan de algemeenheid te vragen, wat ze missen kan.
Voor de leiding van onze Groep is 1907 een jaar van groote bedrijvigheid geweest;
een belangrijk jaar.
We geven hier een beknopt overzicht van de belangrijkste dingen, die we te
behartigen kregen:
H o l l a n d s c h B e l g i s c h e t o e n a d e r i n g . Deze quaestie werd hier in de
voorgaande Alg. Verg. besproken. Thans heeft de samenstelling van de Cie., die naar
nauwer toenadering zal streven haar beslag gekregen; zij heeft hare werkzaamheden
aangevat. Wij mogen over onze bemoeiingen thans zooveel zeggen, dat door het
optreden van het Verbond - niet in het openbaar - een gunstiger samenstelling in
Vlaamschgezind opzicht verkregen werd; dat het hooghouden van Nederland's taal
bij de openingsplechtigheid het gevolg van onze bemoeiingen geweest is. Vrees
omtrent verkeerde bedoelingen bij de aanstichters der beweging heeft nu slechts nog
een historisch belang. Wij kunnen thans gerust verklaren, dat in strijd met hetgeen
alle Schwobs en Langlois van deze beweging hebben verwacht, er door middel van
de Commissie geen andere doeleinden te bereiken zijn, dan die, die uitsluitend de
wederzijdsche belangen van onze beide landen, en geen andere, bevorderen. Wat al
moeite de aanstichters zich ook mogen gegeven hebben om de Vlaamschgezinden
er buiten te houden, thans moeten zij een goede les geleerd hebben, en hebben de
ondervinding kunnen opdoen, dat, hoe ze zich wenden of keeren, ze per slot van
rekening in de armen van de Vlaamsche Beweging terugvallen.
V l a a m s c h e H o o g e s c h o o l . De voorgaande Algemeene Vergadering gaf
opdracht aan het Groepsbestuur om een Commissie samen te stellen, welke het
vraagstuk der vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool opnieuw aan een grondig
onderzoek zou onderwerpen en naar een oplossing zou zoeken, welke de algemeene
instemming zou kunnen vinden. Het Groepsbestuur heeft zich van zijne taak gekweten.
De Cie. werd samengesteld, vulde verder zich zelf aan. De vrucht van hare
werkzaamheden zal U straks uit het Verslag daarover bekend gemaakt worden.
V l a a m s c h e P o s t m e e s t e r s . Deze zaak, die ook op de dagorde stond van
de voorgaande Algemeene Vergadering, werd verder door ons behartigt. De heeren
Adelfons Hendrikx en Augustijns hebben zich met de verdediging van hunne belangen
belast en naar de laatste uitlating van Minister Helleputte te oordeelen zou hun dan
uiteindelijk recht wedervaren.
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We betuigen onzen dank aan de heeren Hendrikx en Augustijns en aan Minister
Helleputte.
R e i z e n n a a r N o o r d -N e d e r l a n d . Naar aanleiding van de artikelen over
verblijf in Holland van den heer Rudelsheim en van mij, zijn aan het secretariaat
omtrent dit onderwerp tal van vragen gedaan en is in 't Noorden een beweging ontstaan
om dit reizen te bevorderen. In Den Haag is, dank zij het initiatief van Mr. Cohen
Stuart een I n l i c h t i n g s k a n t o o r voor Stamverkeer ontstaan, dat hierover alle
gewenschte inlichtingen zal verstrekken. In verband hiermede staat de uitgave door
de firma Morks & Geuze van een R e i s b o e k voor het
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Noorden. Door den heer Cohen Stuart werd ook gewenscht een Baedeker voor
Vlaamsen België tot bevordering van het reizen door Noordnederlanders naar
Vlaanderen. Het is ons echter tot nog toe niet mogen gelukken iemand te vinden, die
bereid is om een Vlaamschen Baedeker samen te stellen.
H a n d e l s b e t r e k k i n g e n m e t h e t N o o r d e n .OphetNederlandschCongres
te Brussel, werd door den heer Leo Meert de gedachte opgeworpen om een Bond
van Vlaamsche Handelaars op te richten, die zich zouden verbinden hun eigen handel
zooveel mogelijk te vervlaamschen en die hun invloed zouden aanwenden om het
gebruik van Nederlandsch in den Zuidnederlandschen handel te bevorderen. Deze
Bond zou zich aansluiten bij het Alg. Ned. Verbond en onze Vereeniging zou zijn
streven zoo krachtig mogelijk steunen door de medewerking te verzekeren van
Noordnederlandsche handelaars. Reeds werd in die richting gewerkt en werd door
het Hoofdbestuur aan de Kamers van Koophandel in Holland een rondschrijven
gestuurd om deze te verzoeken, dat ze hun leden zouden aanzetten om bij hun
betrekkingen met België steeds Nederlandsch te bezigen. Verder heeft onze Groep
zegeltjes laten drukken bestemd om geplakt te worden op brievenpapier en omslagen:
BRIEFWISSELING
REKENINGEN
ADRESSEN ENZ. IN
'T NEDERLANDSCH
a.u.b.
Van deze zegeltjes zijn aan aanvragers pakjes gezonden. En zijn er nog een aantal
beschikbaar.
B e t r e k k i n g e n m e t Z u i d -A f r i k a . In Zuid-Afrika is ook de wensch
opgekomen om daar zooveel mogelijk het gebruik van het Nederlandsch in den
handel te bevorderen. Door het Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht werden ons dan inlichtingen gevraagd over den Vlaamchen Bond van
handelaren en over het programma van werkzaamheden van de Studentenafdeeling
van het Alg. Ned. Verbond aan het H. Handelsinstituut te Antwerpen, waarop o.a.
komt: het verzamelen van Fransche reclamebrieven van handelshuizen, het
terugzenden van pakken daarvan aan de huizen, die ze rondzonden, met een gedrukt
bericht er bij meedeelende hoe weinig menschen te Antwerpen e n k e l Fransch
verstaan, hoeveel honderdduizend daarentegen e n k e l Nederlandsch verstaan,
waardoor die huizen van moeten begrijpen hoe ondoelmatig uitsluitend Fransche
reclame is.
Blijkens ons toegezonden knipsels heeft het Perskantoor deze inlichtingen in de
Nederlandsche bladen van Zuid-Afrika ruchtbaar gemaakt en zoo kan het voorgaan
van Vlaanderen mogelijk in Zuid-Afrika doen volgen.
B e t r e k k i n g e n m e t C o n g o . Het Vlaamsch Genootschap, te Boma opgericht,
heeft zich als Afdeeling bij het Alg. Ned. Verbond aangesloten.
Met den heer Hermans uit Boma en den Eerw. heer J. Bouten, Pastoor te Ramsel,
werd door den secretaris een bespreking te Antwerpen gehouden met het doel de
verbreiding van het Verbond in Congo voor te bereiden. Het gevolg van dit onderhoud
is geweest, dat de heer Hermans bij zijn terugkeer een kist boeken gezonden door
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onze Boeken-Commissie uit Rotterdam heeft meegenomen naar Boma tot oprichting
van een bibliotheek van het Alg. Ned. Verbond aldaar.
S p o o r w e g v e r k e e r t u s s c h e n A n t w e r p e n -G e n t .HetSecretariaatheeft
de betrokken Takken uitgenoodigd om stappen te doen, die tot gevolg zouden hebben
verbetering van dat reisverkeer. De Takken Antwerpen, Gent hebben gevolg aan die
uitnoodiging gegeven. Tak Antwerpen heeft op een schrijven aan den Minister
hierover een ongunstig antwoord bekomen. Van Tak Gent werden de twee
ondervoorzitters de heeren Lijbaert en Vercoullie door den Minister in verhoor
ontvangen. De Minister erkende de gegrondheid der aangevoerde grieven en beloofde
de zaak met de meeste welwillendheid te onderzoeken. Tot heden heeft dat welwillend
onderzoek echter tot geen uitslag geleid. Dit punt brengt ons tot de brieven die door
het Hoofdbestuur en voornoemd Departement werden geschreven en waarop de
ontvangen antwoorden nogal wat opschudding hebben verwekt. Het Hoofdbestuur
had, op onze uitnoodiging, aan den Min. van Spw. in België geschreven om hem te
verzoeken op de begeleidingsbrieven van postpakketten naar het Buitenland, die nu
slechts een Franschen en Duitschen tekst dragen, ook de mededeelingen in 't
Nederlandsch te willen doen drukken, een van België's officieele talen. Van het
Departement van Spoorwegen ontving het Hoofdbestuur op Nederlandsche brieven,
twee afwijzende antwoorden in het Fransch, die zelfs niet al te beleefd mochten
heeten. Toen heeft ons Dagelijksch Bestuur de zaak in handen genomen, een stevig
gedocumenteerd protest opgesteld, voor de heeren Delpire en Thelen verhoor bij den
Minister aangevraagd. Beide heeren werden zeer vriendelijk ontvangen door Min.
Helleputte, die verklaringen aflegde, waarmee de Vlamingen zich mogen verheugen.
Wellicht wil een van beide heeren daar wat meer over mededeelen.
O v e r t r e d i n g v a n d e We t v a n 1 8 7 8 d o o r h e t M i n i s t e r i e v a n
L a n d b o u w . Op uitnoodiging van den Antwerpschen Tak heeft ons Secretariaat
een rondschrijven gezonden aan Vlaamsche dokters om deze uit te noodigen de
Fransche aanvragen om inlichtingen, die hun door bedoeld Ministerie gezonden
worden, oningevuld aan den Minister te willen terugzenden met verzoek om door
zijn Departement de taalwet te doen naleven. Het is ons niet bekend welk gevolg ons
rondschrijven gehad neeft.
Va c a n t i e l e e r g a n g e n t e L e i d e n . Tot bevordering van het bezoek van
die leergangen heeft ons Secretariaat daarover aan de leden van het Verbond en aan
leden van het onderwijzend personeel Middelb. Onderwijs een rondschrijven
gezonden. De aandacht van de laatsten werd er op gevestigd, dat ze tot het bezoek
van de leergangen ook zooals voor Marburg en Oxford eene beurs van fr. 250 konden
aanvragen. De Leidsche Studentencommissie werd verder door ons met de gewone
jaarlijksche toelage gesteund.
Z e e v a a r t s c h o o l V l i s s i n g e n . Om van Zuid-Nederland's belangstelling in
de verheerlijking van Michiel Adriaenszoon De Ruijter te doen blijken, heeft Uw
Bestuur fr. 50 bijgedragen tot de fondsen verzameld tot oprichting van een
Zeevaartschool te Vlissingen.
S t u d e n t e n a f d e e l i n g P h i l a d e l p h i a . Ten behoeve van den heer Bierens
de Haan, student aan de Pensylvanische Universiteit te Philadelphia, werden
inlichtingen ingewonnen en verstrekt betrekkelijk het examen dat een door bedoelde
Hoogeschool gediplomeerd tandmeester zou moeten afleggen om in België te mogen
praktiseeren.
C o r e m a n s We t s v o o r s t e l . Door het Secretariaat werden de Takken aangezet
om meetingen te beleggen ten voordeele van het Wetsvoorstel Coremans. Antwerpen,
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Gent hebben daaraan gevolg gegeven. Andere Takken hebben stappen gedaan bij
Volksv. en Sen. Toen de bespreking in de Kamer aan den gang was, werd, op den
dag waarop de stemming voorzien werd, een expresbrief aan ieder Vlaamsch Kamerlid
gezonden om het met aandrang aan te zetten om voor het onverminkte
Coremansvoorstel te stemmen.
V l a a m s c h P r o g r a m m a . Van het Vlaamsch Programma door den
Antwerpschen Tak uitgegeven, werd een ex. aan alle Vlaamsche Kamerleden en
Senatoren gezonden.
A f d e e l i n g S m y r n a . Ten behoeve van P. Ham, leeraar aan het College du
Sacré Coeur, werd
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een lijst samengesteld van Fransche werkjes tot aanleeren van het Nederlandsch aan
kinderen en volwassenen. Een aantal van die werkjes werden opgezonden. Wij hebben
aldus kunden medewerken tot verspreiding van de kennis onzer taal in de Levant.
J o n g V l a a n d e r e n . Op het voorbeeld van de Afdeelingen Jong Nederland in
't Noorden opgericht, hebben we thans onze Afdeelingen Jong Vlaanderen in de
Vlaamschgezinde kringen van het Middelbaar Onderwijs, die zich bij het Alg. Ned.
Verbond hebben aangesloten en waaruit we in de toekomst menig lid onze gelederen
hopen te zien versterken.
Ta k k e n . In den loop van 1907 kwam een nieuwe Tak Nijvel tot stand.
B i b l i o t h e k e n . In het Walenland werden twee nieuwe bibliotheken opgericht:
te Nijvel en te Doornik.
H. MEERT, Secretaris.
Wegens plaatsgebrek wordt het overzicht van de werkzaamheden der Takken waarvan trouwens ieder nummer van Neerlandia inlicht - niet geplaatst.

Algemeene Vergadering van Groep B, gehouden te Antwerpen op
12 April 1908. in het Stadhuis.
De ochtendvergadering wordt te 10¼ uur onder het voorzitterschap van den heer Pol
de Mont geopend. Onder de talrijke aanwezigen worden o.a. opgemerkt de heeren
L. Strauss, schepen der stad Antwerpen en A. Henderickx, volksvertegenwoordiger.
De heeren Hertogs, burgemeester, Senator Verspreeuwen, de volksvertegenwoordigers
Franck, Verheyen, Augusteyns, Terwagne, Camiel Huysmans, de hoogleeraars
Fredericq en Vercoullie, de heeren A.C. Van der Cruyssen en Boonroy hadden zich
laten verontschuldigen. De Eerw. heer Vicaris van Roey had namens Z. Eerw.
Kardinaal Mercier het bericht gezonden dat deze de vergadering niet kon bijwonen.
Nadat de heer H. Meert lezing heeft gegeven van het verslag der werkzaamheden
tijdens det jaar 1907 en verschillende punten van huishoudelijken aard zijn behandeld,
brengt de heer Max Rooses, voorzitter van de commissie door het A.N.V. aangesteld,
om het vraagstuk van de vervlaamsching der Hoogeschool te Gent te onderzoeken,
verslag uit over de werkzaamheden van die commissie. Twee punten, zei hij, maakten
de hoofdzaak van de zending van de commissie uit: 1o. het doen verdwijnen van de
tweedracht onder de vlaamschgezinden aangaande dit vraagstuk. Allen waren 't eens
over 't principe, maar niet over de wijze van vervlaamsching; 2o. het programma van
de eerste commissie van 1896 op die wijze volledigen en veranderen, dat de
vervlaamsching volkomen aan het beoogde doel kon beantwoorden. Die twee punten
zijn opgelost: de eensgezindheid is verkregen niet door opoffering van meeningen;
over de wijze van vervlaamsching is men het eens geworden en het nieuwe programma
is nog radicaler dan het eerste en groote wijzigingen werden aan dit aangebracht wat
de uitgestrektheid der vervlaamsching betreft. De vervlaamvlaamsching is men het
eens geworden, het nieuwe programma voorzien en tevens de stichting van een
Vlaamsche mijnbouw- en landbouwschool bij de Hoogeschool te Gent. Waar de
eerste commissie de vervlaamsching aan het toeval had overgelaten, stelt de tweede
commissie voor de vervlaamsching te doen beginnen bij het in werking treden der
wei, zoodat de vervlaamsching een aanvang zou nemen met de laagste leergangen
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en geleidelijk ieder jaar zou opklimmen. Wat de wijze van bespreking van het verslag
betreft, meent de heer Rooses, dat men in de eerste plaats het wetsvoorstel en
vervolgens de propagandawerking zou moeten behandelen.
Nadat de heer De Raet lezing gegeven heeft van 't wetsvoorstel en van een uittreksel
van het verslag en de voorzitter de commissie en in 't bijzonder de heeren Rooses en
De Raet bedankt heeft, vraagt de heer J. Lefèvre op welke wijze men de
vervlaamsching der klinieken denkt te doen plaats hebben, daar de drie doctoraten
in de geneeskunde tegelijkertijd deze klinieken bijwonen, iets dergelijks heeft plaats
voor de ingenieurs, die te zamen met de studenten in de natuurlijke wetenschappen
sommige leergangen bijwonen.
De heer De Raet antwoordt, dat er zekere moeilijkheden van overgang zijn,
waarmee rekening moet worden gehouden. Aan regeering en openbare meening moet
men den tijd gunnen zich in den nieuwen toestand te kunnen indenken en men kan
niet al te haastig te werk gaan.
Op een vraag, door den heer Picard gesteld, of er tot een stemming over het verslag
zal worden overgegaan, antwoordt de heer Rooses dat, waar de eerste commissie
slechts uit twaalf leden bestond, de nieuwe een vijftigtal leden in haar schoot telde,
die gekozen werden uit alle standen en uit alle wetenschappen. Men mag dus
vertrouwen in hen hebben. De beraadslagingen in die commissie zijn zeer ingewikkeld
geweest en het zou niet aangaan thans een uitgebreide bespreking te openen, die uit
den aard der zaak zeer ingewikkeld zou zijn. Komen er later nog andere opmerkingen
op het verslag, dan spreekt het van zelf, dat er rekening mee zal worden gehouden.
Nadat de heer De Mont had doen opmerken, dat de oplossing waartoe de commissie
was gekomen volstrekt niet als een dogma moet worden beschouwd, gaat men over
tot de hoofdelijke stemming onder de stemgerechtigde afgevaardigden: 52 stemmen
ja, 5 onthouden zich, omdat zij nog geen kennis van het verslag hebben gekregen.
Vervolgens bespreekt de heer Rooses de maatregelen van propaganda. De
commissie heeft haar werkzaamheden geëindigd. Er is in haar schoot ook gesproken
over de propagandawerking, doch men meende, dat het oogenblik daartoe niet was
aangebroken, zoolang het wetsvoorstel Coremans nog niet van de baan was. Want
eenmaal het middelbaar onderwijs vervlaamscht, zal de vervlaamsching van het
hooger onderwijs ook minder last lijden. Dit is ook de meening van de
Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers. In afwachting zal het voorstel met
toelichting gezonden worden aan al degenen die het genegen zijn, die men zal
verzoeken het te onderteekenen. Op die wijze zou het A.N.V. een vijfhonderdtal
handteekeningen willen vereeuwigen van universitairen, politieke personen, enz. De
taak waarvoor men staat is gewichtig en moeilijk. Doch dank zij het A.N.V. kunnen
personen, die tot verschillende partijen behooren, waar het de Vlaamsche zaak geldt,
zich aaneensluiten om iets te verwezenlijken. Zoo een samenwerking was vroeger
niet mogelijk.
De heer Wildiers zou niet met de propaganda willen wachten, omdat hij meent,
dat de vervlaamsching van hooger en middelbaar onderwijs innig met elkaar
verbonden zijn. Doch de vergadering is het daarmee niet eens, aangezien er op het
oogenblik op parlementair gebied niets te doen is wat de vervlaamsching van de
Hoogeschool zou kunnen bevordren. Zoolang er geen wetsvoorstel is neergelegd
moet men zich in afwachting bij persoonlijke propaganda bepalen. Besloten wordt
de hoogere leiding van de a.s. propaganda aan de huidige commissie op te dragen.
Nadat de heer Rooses namens de commissie gedankt heeft voor het in haar gesteld
vertrouwen, legt hij nogmaals den nadruk op de noodzakelijkheid om bij het begin
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slechts bij het principe van de vervlaamsching te blijven, zonder over kleinigheden
te kibbelen, waardoor men verloren zou loopen, zooals het ook met het wetsvoorstel
Coremans gebeurd is.
Bij hoogdringendheid wordt daarna besloten dit laatste punt, alhoewel niet op de
dagorde voorkomende, te bespreken. En de heer Sips drukt de meening
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uit, dat men moet vasthouden aan het feit, dat het principe van dit voorstel in de
Kamer een meerderheid heeft verkregen, zoodat het nieuwe voorstel, dat uit de
beraadslagingen der nieuwe parlementaire commissie zal voortkomen, zooveel moet
geven als hetgeen dat reeds werd aangenomen ons doet verwachten, terwijl men
tevens moet trachten de Walen geen aanstoot te doen nemen.
Wat Brussel aangaat, indien men verplicht zal zijn voor die stad iets toe te geven,
dan moet dit ook werkelijk als een toegeving worden beschouwd; dan moet men zich
niet tevreden stellen met het onderwijzen van enkele uren Nederl. per week, doch
met iederen dag minstens een uur. Door de wet zou tevens moeten worden bepaald
op welke gemeenten dit bijzonder regiem toepasselijk zou zijn.
Hij legt besluiten, in dien geest opgevat, neer. Deze geven aanleiding tot eenige
bespreking wat de redactie betreft, en men besluit de voorgestelde motie in de
namiddagzitting te bespreken.
Vervolgens worden de volgende leden in het Groepsbestuur aangesteld:
voor Aalst: mej. Van Driessche en de heer Hallaert;
voor Antwerpen: de heer Van Cuyck;
voor Brussel: de heer Kesler wordt behouden;
voor Gent: de heer De Backer;
voor Lokeren: de heeren Herbert en Liebrecht.
Nadat artikel 5 van de Grondslagen gewijzigd wordt in den zin zooals in het
Februari-nr. van Neerlandia aangeduid, sluit de heer De Mont de vergadering, na
zijn dank te hebben betuigd aan het College van Burgemeester en Schepenen der
stad Antwerpen voor het verleenen van 't Stadhuis, aan de pers en aan de dames die
de vergadering hebben bijgewoond. Hij wijst op den invloed van de vrouw op de
Vlaamsche Beweging en op de noodzakelijkheid om de instellingen van middelbaar
onderwijs voor dames te vervlaamschen.
In de namiddagvergadering, te 3 uur geopend, wordt door den heer Meert
meegedeeld, dat men, ondanks herhaalde pogingen, er tot nog toe niet in geslaagd
is om een verbetering in het spoorwegverkeer tusschen Antwerpen en Gent te
verkrijgen. Men moet de zaak echter niet laten rusten. De gemeenteraad van Gent
moet men overhalen een motie in dien zin aan te nemen; hetzelfde zou ook te
Antwerpen moeten gebeuren. Hij stelt de vraag of de Kamer van Koophandel in deze
stad niet iets dergelijks zou kunnen doen, zooals te Gent reeds gebeurde. Tevens
zouden stappen bij de betrokken senatoren en volksvertegenwoordigers moeten
worden gedaan. Tak Lokeren heeft er eveneens belang bij daaraan mee te werken.
De heer De Mont doet opmerken, dat een verbetering van het spoorwegverkeer
tusschen Antwerpen en Gent terzelfdertijd een verbetering van het verkeer tusschen
Antwerpen, Brugge en Oostende beteekent. Daarom belooft de heer Lefèvre, namens
Tak Oostende, dat deze een verzoek zal richten tot den gemeenteraad en de Kamer
van Koophandel in die stad. Door den heer Thelen wordt gewezen op de slechte
verbindingen die 's avonds tusschen Antwerpen en Brussel bestaan.
De heer Haegeman bepleit de stichting van een algemeen studentenverbond. In
alle scholen, athenaeums, conservatoriums, muziekscholen, teekenacademies en
teekenscholen, zeevaartscholen, enz. enz. zouden Vlaamsche vereenigingen moeten
tot stand komen. De heer De Mont, na herinnerd te hebben wat door Rodenbach en
hem zelf voor acht en twintig jaar beproefd werd, meent dat de Studentenafdeelingen
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te Antwerpen en te Gent, evenals het dagelijksch bestuur en de Takken van het
A.N.V., die taak op zich zouden kunnen nemen, waaraan de heer Meert toevoegt,
dat de bestaande kringen uit leerlingen van het Middelbaar Onderwijs samengesteld
zich als Afdeeling ‘Jong Vlaanderen’ bij het Verbond aansloten. De
Studentenafdeeling welke te Gent werd opgericht zal een Nederl. wetenschappelijke
bibliotheek vormen.
Nadat de heer volksvertegenwoordiger Franck is binnengetreden wordt de
bespreking van het W.C. hernomen. Hij onderzoekt den toestand, waarin men zich
thans bevindt. De Kamer heeft een principe aangenomen, waarbij een reeks
verklarende bepalingen behooren; er werd dus besloten dat de getuigschriften door
de vrije onderwijsinstellingen afgeleverd dezelfde bepalingen wat het gebruik en de
kennis van het Nederl. betreft, zouden inhouden als die welke door de wet van 1883
voor de staatsscholen geëischt worden. Doch dit werd slechts in eerste stemming
aangenomen. De benoemde commissie, die de zaak moet onderzoeken is samengesteld
uit Vlaamsche en Waalsche afgevaardigden. Men is daar weer met het grondwettelijk
bezwaar voor den dag gekomen, en men heeft getracht den gewenschten vorm te
vinden. Wat de studie van de moedertaal aangaat kunnen dezelfde rechten gelden
voor het Nederl. in Vlaanderen als voor het Fransch in 't Waalsche deel van het land.
Ten einde de wet sympathiek te maken heeft men gemeend, dat er ook aan de studie
van de moderne talen moest worden gedacht, zoodat als eerste verplichte taal de
moedertaal zou worden gekozen en als tweede een moderne taal, die dagelijks gebruikt
wordt, waarin men zou moeten bewijzen een practische kennis te bezitten; aldus
oefende men geen taaldwang uit en liet men den Walen de keus vrij tusschen Nederl.,
Duitsch en Engelsch. In Vlaanderen zou die keus natuurlijk steeds op het Fransch
vallen. De heer Franck geeft dan uitleggingen over het examen dat zou moeten worden
afgelegd om ter Hoogeschool te worden toegelaten. Daarvan zouden vrijgesteld zijn
degenen welke de wet van 1883 hebben nageleefd. Een hoofdzaak bij dat examen
zou de samenstelling van de jury zijn; deze zou noch samengesteld zijn uit
hoogleeraars noch uit leeraars van de vrije Colleges, maar de staat zou twee leden
aanduiden, het college waaruit de leerling komt eveneens en een onpartijdige
voorzitter zou het vijfde lid zijn. Er zal in het begin wel wat door de vingers worden
gezien, maar in het algemeen heeft de heer Franck vertrouwen in de onpartijdigheid
van de leeraars. Wat Brussel betreft moet rekening worden gehouden met den daar
bestaanden toestand. Daar het hier een wet geldt, die voor den burgerstand geldt,
moet men een overgangsregiem invoeren tot de kennis van het Nederl. zich in dien
stand meer heeft uitgebreid, maar in afwachting de studie van vier uur Nederl. per
week kunnen opleggen. Wij zullen het ideaal niet bereiken, wij moeten nemen wat
wij kunnen krijgen en niet zeggen: liever geen wet dan een slechte wet. Nadat hij
het voorstel Mabille afgekeurd heeft, deelt hij mede, dat in parlementaire kringen de
meening bestaat dat men, sedert de invoering van het algemeen kiesrecht, te zwak
tegenover de Vlamingen is geworden en er bestaat nu een streven om de Walen tegen
hen in 't harnas te jagen.
De heer Van de Perre is het in groote trekken eens met den heer Franck, ook met
de voorgestelde samenstelling van de jury. Het doet hem pijn, dat Brussel moet
worden prijs gegeven, maar hij begrijpt den toestand. Alleen vraagt hij of 't niet
mogelijk zou zijn daar een ander regiem in te voeren. Na enkele opmerkingen wordt
de volgende motie aangenomen:
De algemeene vergadering van het A.N.V., overtuigd dat alleen een wetsbepaling
welke de voorschriften van de wet van 1883 op het M.O. volledig toepasselijk maakt
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op de vrije gestichten van M.O. billijk is en bijgevolg van aard om voldoening te
geven aan de rechtvaardige eischen van de Vlaamsche bevolking,
drukt den wensch uit, dat de Kamer getrouw blijve aan het principe, dat reeds bij
een vroegere stemming werd aangenomen en zich verzette tegen de aanneming van
elk voorstel, dat evenals het door den heer Mabille voorgelegde miskenning of
inkrimping van het reeds gestemde tot gevolg zou hebben,
vraagt dat het wetsvoorstel zoo spoedig mogelijk
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door de Kamer in behandeling zal worden genomen’.
Nadat, op een vraag van den heer Meert, de heer Franck heeft verklaard dat het
W.C. niet voor de a.s. verkiezing voor de Kamer zal komen, meent de eerste, dat in
dit geval de aangenomen motie volkomen nutteloos is. Hij stelt voor heel de werking
van 't begin af aan weer aan te vatten, een kampanje van meetings in te richten om
het volk in te lichten, daar het er niet om te doen is aan de Vlamingen een grooter
portie Nederl. te leeren, maar wel hun een beter, normaal onderwijs te geven. De
Vlaamsche intellectualiteit wordt in de scholen vermoord en men moet de stemming
van het principe van 't W.C. vragen. De heer Franck zegt, dat het neergelegde voorstel
hetzelfde beoogt als het W.C., doch, al is het waarschijnlijk dat de commissie vóór
de verkiezingen met haar werkzaamheden zal klaar komen, toch zal het ontwerp niet
voor dien tijd in bespreking kunnen komen. Het is uitstekend meetings in te richten,
maar men moet er op drukken, dat de Vlaamsche leden van de commissie moeten
gesteund worden. Besloten wordt, met het oog op de a.s. verkiezingen, het
kiezerskorps in het Vlaamsche land, namens het A.N.V. te verzoeken alleen die
kandidaten te steunen welke zich verbinden voor het W.C. te stemmen.
Door den heer R. de Bock wordt verslag uitgebracht over de toepassing van de
wet van 1883 in de verschillende Athenaeums van 't Vlaamsche land. Uit die
mededeelingen blijkt, dat de toestand zeer slecht is. Alleen te Antwerpen en te Brugge
wordt die wet nageleefd. Uit de daarop gevolgde bespreking blijkt, dat in veel gevallen
de schuld van de schoolhoofden is, indien de wet niet wordt toegepast; en dezen
geven toe, onder den drang van de ouders en uit vrees leerlingen naar concurreerende
onderwijsinstellingen te zien vertrekken.
Meegedeeld wordt, dat door Noord-Nederl. het opstellen van een ‘Baedecker’
voor het Vlaamsche land gewenscht wordt, doch tot nog toe heeft men daarvoor
niemand kunnen vinden.
Besloten wordt, steunende op de Gelijkheidswet, de verschillende Ministers te
verzoeken last te willen geven om het officieel papier van hun departement tweetalig
te drukken, eveneens den Minister van Spoorwegen te vragen de ‘Note pour l'autorité
supérieure’, die bepaalt met klachten uitgaande van Vlamingen en Duitschers geen
rekening te houden, in te trekken. De heer Liebrecht meent, dat het practischer is,
om voldoening te krijgen, persoonlijke klachten bij de overheid in te dienen en de
heer Thelen deelt mee, dat Minister Helleputte, toen hij hem en den heer Delpire in
gehoor ontving, gezegd heeft dat hij gaarne de klachten der Vlamingen zal ontvangen.
De heer Thelen zet in korte woorden de briefwisseling uiteen, die door het
Hoofdbestuur met den Belgischen Minister van Spoorwegen gevoerd werd om te
verkrijgen, dat de begeleidingsbrieven van postpaketten naar Nederl. in het Nederl.
zouden worden opgesteld en wijst er op, dat het getal dergelijke verzendingen veel
grooter is dan in het antwoord van den Minister wordt aangegeven.
De heer Rudelsheim deelt mee, dat de in het Fransch gestelde antwoorden van het
Belgisch Ministerie op de Nederl. brieven van het Hoofdbestuur te verklaren zijn
door de bepaling van art. 3, paragr. 163 van het reglement van dit Ministerie, dat
bepaalt: ‘Les réponses aux correspondances émanant de l'étranger sont rédigées en
français’, omdat alleen het Duitsch, het Fransch en het Italiaansch als internationale
spoorwegtalen worden aangenomen en Nederl. niet als een Nederl. sprekend land
wordt beschouwd, zoodat er de bepalingen op het gebruik van het Nederl. in België
niet op toepasselijk zijn. Hij stelt voor de Hollandsch-Belgische Commissie te vragen,
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dat zij haar invloed zou gebruiken om te verkrijgen: 1o. dat de briefwisseling van de
Belgische ministerieele departementen met Nederl. ook in het Nederl. zou geschieden;
2o. dat de Hollanders, die in het arrondissement Brussel terecht zouden staan de
voordeelen van de wet Van der Linden zouden genieten en niet, zooals tot nog toe
gebeurde, als gewone vreemdelingen zouden worden beschouwd.
De heer De Raet doet opmerken, dat de werking van de Holl.-Belg. Comm. zich
bepaalt bij het onder zoeken van vraagstukken van economischen aard. Door men
besluit de noodige stappen in den zin door den heer Rudelsheim aangeduid te doen.
Deze neemt de gelegenheid te baat, ten einde alle misverstand te voorkomen, om te
verklaren, dat hij een overtuigde voorstander is van de Holl.-Belgische toenadering,
iets waaraan sommigen in den laatsten tijd getwijfeld hebben.
Op een vraag van den heer Kesler hoe ver het met de werkzaamheden van deze
commissie staat en of zij haar besprekingen in het Fransch houdt, antwoordt de heer
De Raet, dat een artikel van het reglement der commissie zegt, dat de twee talen
kunnen gebruikt worden, dat de briefwisseling van Holland in 't Nederl. gebeurt en
hij in 't Nederl. antwoordt, terwijl de anderen het Fransch bezigen. Een afdeeling
onderzocht de quaestie van een postunie en dit onderzoek is zeer ver gevorderd. Ook
werkt men aan de erkenning van de auteursrechten door Holland, terwijl tevens de
landbouwquaestie in behandeling is genomen. Wat de spoorwegtarieven betreft,
heeft een onderzoek uitgemaakt, dat België vijf en dertig bijzondere tarieven met
Holland heeft.
Aangaande de vraag of er in België een officieele taal in het inwendig bestuur
bestaat, deelt de heer Thelen mee, dat in het Ministerie van Spoorwegen, posterijen,
telegraaf en telefoon, evenals in dat van geldwezen het Fransch de officieele taal is,
waarbij door den heer Rudelsheim gevoegd wordt, dat in eerstgenoemd Ministerie
alleen voor de werklieden die het Fransch niet machtig zijn, Nederl. gebruikt wordt.
Men besluit een protest te zenden om dien toestand, welken men als
ongrondwettelijk beschouwt, te doen ophouden.
Nadat de heer Thelen kennis heeft gegeven van een brief van Tak Brussel, waarbij
deze verzet aanteekent omdat de vergadering niet in deze stad werd gehouden, wordt
de bijeenkomst om zes uur gesloten.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n . In dank ontvangen bezendingen van: mej. J.S. Beydals, 's
Gravenhage; de heeren J.A. Hammelburg (Jongel.-Afd. 's Gravenhage); J.M. van
Hoogstraten, Dordrecht; S.N. Groot, Enkhuizen; E.A. Hänsch, Gent.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als nieuwe correspondenten meldden zich aan: mevr. P.
van der Smit - Prinsloo, Qué, Caconda, Portug. Angola; mej. Greta van Zijl, villa
‘Mariana’, Neethlingstraat, Stellenbosch, Kaap-Kolonie.
Aan correspondenten kan men postzegels voor ons zenden in het land zijner
inwoning; zij doen ze ons toekomen.
Correspondenten worden gevraagd in alle landen, waar leden gevestigd zijn, waar
het Verbond vertegenwoordigers heeft.
C u r a ç a o , S u r i n a m e . Wie helpt ons aan postzegels van Curaçao, Suriname?
Is het dan aan te nemen, dat Nederland geen handel drijft met deze koloniën, daar
deze postzegels ons toch maar niet willen bereiken?
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
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N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.
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Zuid-Afrika.
De Z.-A. Taalbond.
De Z.-A. Taalbond heeft onlangs te Wellington zijn jaarlijksche prijsuitdeeling
gehouden. Men kent het voortreffelijke werk, dat deze Kaapsche vereeniging met
haar examens in Nederlandsche taal en Zuid-Afrikaansche geschiedenis ten bate van
het Afrikaander volk doet. Uit heel Zuid-Afrika doen jongelui van beiderlei kunne
aan die examens mee, in het vooruitzicht op de prijzen en op de eer. Het land, de
stad, de school, die het grootste aantal geslaagde leerlingen kan aanwijzen, gaat er
trotsch op.
Bij die prijsuitdeeling hebben eenige voormannen van het Afrikaander volk het
woord gevoerd, en 't doet goed in Ons Land te lezen, wat die leiders te zeggen hadden.
Daar was om te beginnen prof. Moorrees, van het theologische seminarie te
Stellenbosch, die in de vergadering voorging. Hij herdacht allereerst prof. de Vos,
die zooveel voor het Nederlandsch in Zuid-Afrika heeft gedaan. Hij bond 't zijn
landgenooten verder op 't hart, dat 't voor hen noodig is, zoo goed mogelijk Hollandsch
te leeren, en dat zij 't best kunnen. Trouwens Afrikaanders, die in Nederland studeeren,
leeren 't niet minder makkelijk als een Hollandsch kind Fransch, Duitsch en Engelsch
leert, en dat zijn nog wel vreemde talen voor 't Hollandsche kind, hetgeen 't
Hollandsch niet voor het Afrikaansche is. Voorts klaagde de spreker over de
bespotting en het schandaal, dat er in Zuid-Afrika nog veelal Hollandsch onderwezen
wordt met 't Engelsch als voertuig. Ja op vele plaatsen leert het Afrikaander kind den
Engelschen Bijbel beter verstaan dan den Hollandschen. Dit moest anders worden,
want, naar sprekers overtuiging, heeft het Hollandsch, gelijk het Engelsch, een vaste
plaats in Zuid-Afrika, zal Zuid-Afrika een tweetalig land blijven.
Na hem sprak ds. G.F. Marais. Hij noemde den Z.-A. Taalbond de uiting van een
grief. Er is een grief, dat zoovelen in Zuid-Afrika nooit anders dan Engelsch spreken,
ja geen Hollandsch verstaan, dat 't Hollandsch op school de verschoppeling is; het
wordt behandeld als een vreemde taal en ook wel zoo genoemd, een taal die 250 jaar
in 't land is! Tegen dat onrecht is de Taalbond een protest. Maar betere dagen zijn in
aantocht, en heeft het Hollandsch eenmaal de plaats, waarop het aanspraak mag
maken, dan kan de Taalbond zijn vlag neerhalen en is zijn taak volbracht.
Ds. D.G. Malan hield een lofrede op de schoone en rijke Nederlandsche taal.
Volgens hem heeft ons land o.a. de knapste kanselredenaars. Aan die taal zijn de
Afrikaanders ook nog door de geschiedenis gebonden, want, volgens ds. Malan, zijn
zij niet alleen trotsch op hun edel Hugenootenbloed, maar ook op hun afstamming
van de Geuzen. Zijn vermaning luidde ten slotte: Spreek de taal, schrijf de taal, lees
den Bijbel in uw taal, en bid in uw taal!
Behalve in en over het Hollandsch gesproken werd er ook in het Hollandsch
gezongen. En dat was voor prof. Moorrees aanleiding om dr. Mansvelt's
Hollands-Afrikaanse Liederbundel hartelijk aan te bevelen.
***
De Unie, het belangwekkende maandblad van de Zuid-Afrikaanse Onderwijzers
Unie, neemt in haar laatste nummer ook vrij wat uit het verslag van Ons Land over,
en voegt er enkele opmerkingen bij, waarvan wij er een overnemen:
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Ds. G.F. Marais zeide terecht, dat de oorzaak, waarom 't niet beter
gesteld was met onze taal, hieraan lag, dat deze taal als een vreemde taal
onderwezen en behandeld werd.
Wij wensen hierbij te voegen, dat Frans, Duits en Engels in Holland ook
als vreemde talen onderwezen worden, doch dat de leerlingen daarin
zodanig vorderen, dat ze in staat zijn, deze talen goed te spreken en te
schrijven en verreweg beter dan onze zuidafrikaanse kinderen 't Hollands
kennen.
De grote fout bij ons is nu eenmaal en niet anders, dat er vanwege het
Departement van Onderwijs te weinig notitie werd genomen van de
vorderingen der leerlingen in het Hollands. Deed men er iets aan, goed;
deed men er veel of weinig aan, geen vermaning noch bestraffing!
Wij nemen deze opmerking over, omdat zij steunt wat wij meermalen beweerd
hebben: Men maakt er zich in Zuid-Afrika te gemakkelijk af met te zeggen:
Hollandsch is voor den Afrikaander een vreemde taal! Dat is de reden niet - gezwegen
van de onjuistheid van die bewering - waarom men er 't Hollandsch zoo slecht kent.
De reden is, dat er slecht onderwijs in wordt gegeven, en de meesten zich ook buiten
de school niet aan de taal gelegen laten liggen.

Afrikaanders aan Nederlandsche universiteiten.
Een koninklijk besluit van 7 Juni 1906 stelt hen, die zekere examens in Zuid-Afrika
hebben afgelegd en aan een Nederlandsche universiteit door willen studeeren, vrij
van een aantal examens of van zekere vakken bij een aantal examens.
Hoeveel moeite, hoeveel jaren van onverdroten aandringen bij de regeering had
het gekost om 't zoover te brengen. De vrienden van Zuid-Afrika hier te lande wilden
zoo graag de Afrikaanders aan onze universiteiten hebben, omdat deze in Engeland
en Schotland, waar ze bij drommen heengingen - zoo niet allen, dan toch velen hunner
- hun nationaliteit niet ongerept behielden; men wilde dat hier ook om den band
tusschen Zuid-Afrika en Nederland te versterken.
Maar die Nederlandsche examens waren 't groote struikelblok. De Afrikaander,
die al eenige examens gedaan had, moest ze hier overdoen en, aangezien de examens
natuurlijk verschilden, den tijd nemen om zich voor te bereiden. In Engeland en
Schotland was men vrijzinniger en verstandiger. Slechts een enkele Afrikaander had
't er dan ook voor over, om zijn zoon den langen studietijd in Nederland te laten
doormaken.
Eindelijk, eindelijk in Juni 1906 werd hier de slagboom opgeheven. Nu zouden
de Afrikaansche jongelui zeker toestroomen. Hier sprak men hun taal, onze
universiteiten waren tenminste zoo goed, laten wij maar zeggen: beter als de Britsche,
en dan nog: in Leiden was er een bekend en geacht Afrikaander als hoogleeraar in
het Hollandsch-Romeinsch recht aangesteld. Dus...
Maar, er mochten er enkelen meer komen dan vroeger, de groote stroom bleef
naar Edinburg, naar Oxford of Cambridge, naar Londen of Dublin gaan. Men
verandert niet in eens een trek, die vast geworden is, en weten ze in Zuid-Afrika wel
algemeen, dat de Nederlandsche universiteiten voor ze open staan en hoe 't onderwijs
hier is ingericht?
Zoo heeft zich de heer A. Welcker, student te Leiden en aan de leden van ons
Verbond welbekend, afgevraagd. Hij heeft een kleine drie jaar geleden in Ons Land
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een reeks artikelen geschreven om de Afrikaanders alles van het leven en de studie
aan de Nederlandsche universiteiten te vertellen. Die artikelen zijn later als geschrift
uitgekomen, zijn verspreid. De Afrikaansche bladen bevatten onophoudelijk de
mededeeling, waar men zich voor inlichtingen om in Ne-
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derland te studeeren kan wenden. Maar de uitkomst bleef beneden verwachting.
Vol moed heeft de heer Welcker zich opnieuw aan 't schrijven gezet, en weer zal
Ons Land artikelen van hem opnemen over het onderwijs aan onze hoogescholen
(ook die van Delft). Toen hij zijn eerste reeks schreef was het koninklijk besluit van
Juni 1906 er niet. Dat zal hij de Afrikaanders nu uitleggen en dan wil hij hun nog
eens vertellen van 't leven aan onze universiteiten.
De redactie van Ons Land zegt, bij het opnemen van 't eerste artikel van den heer
Welcker, nog een aanmoedigend woord over het studeeren aan onze universiteiten,
dat voor den Hollandsch sprekenden Afrikaander de taal van 't onderwijs voor heeft.
Overigens deelt Ons Land blijkbaar in het bezwaar van vele Afrikaansche ouders,
dat de studenten aan onze universiteiten geheel vrij zijn. Daarom, zegt 't blad, is 't 't
best de Afrikaansche jongelui eerst op rijperen leeftijd, tot voltooiing van hun studie,
naar Nederland te zenden.

Het Nederlandsch tooneel in Zuid-Afrika.
Van Ons Spreekuur te Stellenbosch ontving de voorzitter van het A.N.V. kort geleden
een schrijven, waaraan wij, ook op verzoek der vereeniging zelf, het een en ander
ontleenen:
‘Op een vergadering van het bestuur van Ons Spreekuur den 27en Febr. alhier
(d.i. te Stellenbosch) gehouden, werd besloten, dat wij zullen trachten in de loop van
het twede kwartaal - April-Junie - onze jaarlikse opvoering van het ene of andere
nederlandse toneelstuk te doen plaats hebben. Het vorig jaar hebben wij met veel
sukses hier en aan de Paarl Schimmel's Napoleon Bonaparte op de planken gebracht.
Algemeen is de wens dat we ook dit jaar iets degeliks in de geest van Schimmels'
Napoleon of Joan Wouters zullen opvoeren om langs die weg propaganda te maken
voor de nederlandse letterkunde en in zonderheid voor het nederlands toneel’.
Dan volgt het verzoek om voor rekening der vereeniging Ons Spreekuur,
Nederlandsche of Vlaamsche tooneelstukken, die voor Z.-A. geschikt geoordeeld
worden, te willen doen zenden. ‘De drama's van Schimmel vallen zeer in de smaak
van het publiek. Vooral zullen wij een of ander degelijk histories stuk willen
instudeeren, omdat wij alzo ook de studie van de geschiedenis helpen bevorderen’.
Het schrijven eindigt: ‘Ik vertrouw, dat wij U niet al te lastig vallen met deze zaak,
die voor ons van zoveel betekenis is, want het nederlands toneel heeft in Zuid-Afrika
zonder twijfel een toekomst, en Ons Spreekuur kan er krachtig toe meewerken om
de kennis van de nederlandse toneelliteratuur onder de alhier studeerende jeugd en
door hen door heel Zuid-Afrika te helpen bevordren’.
Natuurlijk is met spoed aan dit zoo heuglijke verzoek voldaan. Een verzameling
van 42 geschiedkundige tooneelstukken is door bemiddeling van de Holl. Afr.
Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam aan Ons Spreekuur gezonden.

De Ned. boekhandel in Zuid-Afrika.
In het Nieuwsblad van den Nederlandschen Boekhandel van 24 April l.l. heeft iemand
uit Pretoria, gemeend den Ned. boekhandelaren in Zuid-Afrika ‘afwezigheid van
initiatief’ te moeten verwijten, waar zij verzuimd hebben aandacht te schenken aan
den ‘sinds den laatsten oorlog, sterk geopenbaarden drang der beschaafde klassen
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om zich vertrouwd te maken en te houden met de voortbrengselen der Hollandsche
boekenindustrie’. Daartegenover stelt de inzender den bijzonderen ijver, bekwaamheid
en doortastendheid der Engelsche uitgevers, waarbij hij vooral het oog heeft op de
groote reclame, voor de Encyclopedia Britannica en de International Library in
Zuid-Afrika gemaakt.
In het nummer van 6 Mei nu komt de firma J.H. de Bussy tegen deze klachten op.
Zij begint met er op te wijzen, dat de verspreiding dezer uitgaven in Z.-Afr. financieel
sterk wordt gesteund als propaganda voor politieke doeleinden, ‘zooals in Z.-Afr.
trouwens van Engelsche zijde in ons vak meer het geval is geweest’, en beklaagt
zich dan dat men guller is met raad (en aanmerkingen) dan met steun. Zij wijst op
de groote moeilijkheden en belangrijke financieele opofferingen, grooter dan men
zou vermoeden, die noodig zijn geweest (en dit nog steeds zijn) om den Hollandschen
boekhandel in Z.-Afr. te vestigen en te handhaven, en zegt dat slechts samenwerking
en doorzettingsvermogen de belangrijke krachten zijn om langzamerhand de
Hollandsche taal en literatuur in Zuid-Afrika meer en meer ingang te doen vinden.

Oost-Indië
Afdeeling Semarang.
Zaterdag 18 Jan. werd een bijeenkomst gehouden voor de leden. Het meisjeskoor,
onder leiding van den heer Verschuil gaf een tiental zangstukjes te hooren. De
Afdeeling richtte namelijk ruim een jaar geleden een zangklasse op. Aan zuiverheid
liet de zang niets te wenschen over; over het algemeen was de voordracht beschaafd
en nauwkeurig. Het is werkelijk merkwaardig wat de heer Verschuil tot stand heeft
kunnen brengen met meisjes die meerendeels onbekend waren met muziek en dus
alles nog hadden te leeren. De heer V. gebruikte bij de oefeningen n o o i t een
instrument. Het is te hopen en ook wel te verwachten dat er van de gelegenheid, door
onze Afdeeling geboden om zich kosteloos te oefenen in den samenzang, een ruimer
gebruik zal worden gemaakt.
Voorts gaf de heer H. v. Heyningen een voordracht over onze marine, opgeluisterd
door lichtbeelden. Ons scyopticon heeft al heel wat goede diensten gedaan. Voor
deze gelegenheid waren de glazen plaatjes vervaardigd door den photograaf Hisgen
alhier. Dat is een ontdekking, want tot dusverre meende men die plaatjes altijd uit
Holland te moeten bestellen.
Ten slotte verbond de voorzitter Dr. B. aan zijn woord van dank een voorstel (dat
aangenomen werd) om de uitnoodiging der in Nederland gevestigde vereeniging
‘Onze Vloot’ aan te nemen en een Afdeeling, de eerste Indische Afdeeling, dier
vereeniging te vormen.
Zaterdag den 25en Jan. werd voor de tweede maal een voordracht gehouden voor
minder gegoede Europeanen. Het lokaal wordt kosteloos afgestaan door het bestuur
van de Fröbelschool der Loge, terwijl de stoelen worden verschaft door het bestuur
van den Stadstuin. De Afdeeling is voor deze hulp zeer dankbaar.
Enkele dagen te voren was No. 2 van de kleine geschriften van het Alg. Ned.
Verbond (Zie Maart-nr. van Neerlandia blz. 47.) verspreid en daarop tevens de tweede
bijeenkomst aangekondigd. Ditmaal trad op de heer Terlaak, die op zeer bevattelijke
wijze allerlei wetenswaardigs meedeelde over Noordpool-onderzoekingen. Ons
scyopticon deed hierbij goede diensten. De platen, onlangs uit Nederland ontvangen,
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zijn bijzonder mooi en werden door den heer Hisgen uitstekend geprojecteerd. Bij
elke plaat gaf de heer T. een korte verklaring.
Er waren ongeveer 70 bezoekers, waaronder vele jongeren.
Na afloop bleef het comité nog even bijeen om een
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rooster van spreekbeurten op te stellen voor het loopende jaar. De opgegeven
onderwerpen loopen uiteen, maar kunnen allen gezegd worden voor het gehoor
geschikt te zijn; b.v. gezondheidsleer, drankmisbruik, kolonisatie, de baboe in de
Indische huishouding, vervoerwezen, magnetisme enz. enz. Bij sommige onderwerpen
zullen tichtbeelden worden vertoond.
(Ve r k o r t u i t O n s Vo l k s b e s t a a n ).

Ned. Antillen.
Jaarverslag der Groep Ned. Antillen over 1907.
Waar het vorig jaarverslag eindigt, met den wensch, dat het onze Groep gegeven
zoude worden, dit jaar steeds te kunnen arbeiden onder een onbewolkten hemel, daar
kunnen wij met vreugde erkennen, dat die wensch in vervulling is gekomen.
Op onze werkzaamheden, gedurende het afgeloopen jaar kunnen we met
tevredenheid terug zien. Minder is dit het geval, wanneer wij inzage van onze
ledenlijst nemen. Terwijl wij na het eerste jaar konden wijzen op eene vermeerdering
van 22 leden, daar spijt het ons thans te moeten mededeelen, dat ons ledental in het
laatste jaar niet is vooruitgegaan. Op 1 Jan. 1908 was het ledental juist gelijk aan dat
van 1 Jan. 1907 en bedroeg 260 leden, verdeeld over de verschillende eilanden als
volt:
1 Januari 1907.
Curaçao

178

1 Januari 1908.
179

Aruba

40

36

Bonaire

23

19

St. Martin

7

14

St. Eustatius

9

9

Saba

3

3

_____

_____

260 leden

260 leden

Totaal

Het getal zelf is niet ongunstig. Wanneer we het vergelijken met het ledental van
Groep Nederlanden en daarbij de bevolkingscijfers van de kolonie en het moederland
in aanmerking nemen, dan maakt onze kolonie tegenover het moederland een goed
figuur. Op 1 Jan. 1907 bedroeg het aantal leden van Groep Nederland 5124. Indien
daar dezelfde verhouding bestond als in deze kolonie, zou dit aantal ongeveer 30.000
moeten bedragen.
Vraagt men echter of het ledental onzer Groep niet meer had kunnen zijn, dan
moeten we daarop antwoorden, dat dit zeer stellig het geval had moeten zijn. Onder
de Curaçaonaars zelf, hebben we steeds groote belangstelling ondervonden; zij hebben
zich in groote getale bij onze Groep aangesloten. Jammer, dat wij dit niet van alle,
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hier in de kolonie wonende Hollanders kunnen zeggen en zij zich niet allen bij onze
Groep hebben aangesloten.
In het bestuur onzer Groep had geen verandering plaats. De heer P.A. Euwens,
vertegenwoordiger onzer Groep in het Hoofdbestuur, moest wegens terugkeer naar
de kolonie zijn mandaat nederleggen. Het Groepsbestuur betuigt Z.W. Eerw. hier
nogmaals zijn hartelijken dank voor de vele en goede diensten aan onze Groep
bewezen. Ook aan Dr. J. Boeke betuigen wij onzen hartelijken dank voor de wijze,
waarop Z.W. Ed. Zeergel. onze belangen in het afgeloopen jaar heeft behartigd.
In de plaats van den heer Euwens werd als vertegenwoordiger onzer Groep in het
Hoofdbestuur gekozen de heer P. Delgeur, Pastoor te St. Eustatius, thans met verlof
in Nederland.
De heer F. Agterberg nam namens onze Groep zitting in de commissie, tot het
nazien der rekening en verantwoording van den algemeenen penningmeester, voor
welken dienst wij Z. Ed. onzen dank betuigen.
Gedurende het jaar 1907 werden zes bestuursvergaderingen en eene algemeene
vergadering gehouden.
De toestand onzer geldmiddelen is gunstig te noemen, hoewel nog niet schitterend.
De ontvangsten hebben bedragen f1212.51 en de uitgaven f1152.965, zoodat onze
rekening sluit met een voordeelig saldo van f59.545.
Hierbij moet echter vermeld worden, dat enkele rekeningen nog niet ingekomen
zijn en dat we dit jaar voor de noodzakelijke uitgaaf staan van een herdruk van ons
reglement. Aan vele leden hebben wij bij hunne toetreding geen reglement kunnen
verstrekken, terwijl een herdruk ook wenschelijk is, nu de nieuwe statuten van het
Verbond zijn verschenen.
Voor het jaar 1908 zal de toestand onzer geldmiddelen weer gunstiger zijn, dan
het vorige jaar; aangezien we met erkentelijkheid kunnen vermelden, dat we ook dit
jaar weder eene ondersteuning van f500. - van het Gouvernement zullen genieten,
terwijl het Hoofdbestuur ons een ondersteuning heeft toegezegd van f217.505, als
vergoeding voor de financieele schade door ons geleden in het jaar 1906, door de
bekende kwestie, welke ons toen geheel in beslag nam.
Het Hoofdbestuur heeft door deze daad gedaan wat het kon om de zaak, die tot
het tekort aanleiding gaf geheel te doen vergeten, en daarvoor zijn wij het
Hoofdbestuur zeer dankbaar.
Wij hopen dan ook, evenals het Hoofdbestuur, dat thans aan weerszijden alles
vergeven en vergeten zal zijn en onze Groep een nieuw tijdperk van bloei zal intreden.
Zooals reeds in het vorig jaarverslag werd vermeld, zouden wij de subsidiën van
het Gouvernement beschikbaar stellen voor de eilanden buiten Curaçao, en wel met
het doel om eenige jongelieden, die op hun eiland lager onderwijs hebben genoten,
in de gelegenheid te stellen op Curaçao uitgebreider onderwijs te kunnen genieten.
Er werd eene oproeping gedaan in de verschillende kranten, met het gevolg, dat
op den 1en Mei waren ingekomen 5 aanvragen.
Gelukkig was het Groepsbestuur in staat aan alle aanvragen te voldoen, zoodat
thans de volgende jongelieden door onze Groep in staat gesteld worden om hunne
studiën voort te zetten.
1o. Neptalie Henriquez ontvangt op Curaçao, zijne opleiding tot onderwijzer 3e kl.
Volgens ingekomen rapporten van zijn onderwijzer, den heer G.B. Dussel, zal
deze jongeling waarschijnlijk in Mei 1909 zijn examen voor onderwijzer 3e kl.
kunnen afleggen;

Neerlandia. Jaargang 12

2o. De jongeling Conner op St. Martin, wordt evenzoo opgeleid tot onderwijzer 3e
kl. Zijne opleiding voor dit examen zal waarschijnlijk drie jaren duren.
Aangezien deze opleiding kan geschieden op St. Martin en de vader niet in staat
is, zijn zoon naar Curaçao te zenden, werd dezen jongeling toegestaan zijne
studiën aldaar voort te zetten;
o De jongelingen Frans en Hendrik Krijt en Cunuto Santiago, alle drie van Bonaire,
3.
werden geplaatst in de Hollandsche afdeeling van het St. Thomas-College.
Omtrent de toekomst van deze jongelingen valt wegens hun jeugdigen leeftijd
nog niets te beslissen.
Het Groepsbestuur hoopt, dat door deze studiebeurzen de sympathie voor het A.N.V.
in de kolonie zal toenemen. Door toe te treden als lid onzer Groep werkt ieder tot dit
goede doel mede. Hoe meer geld we tot onze beschikking krijgen, hoe meer
jongelieden en hoe meer wij dezen zullen kunnen helpen.
Omtrent de beide jongelieden, welke in Nederland studeeren kan het volgende
medegedeeld worden.
De jongeling Veeris is in het afgeloopen jaar niet geslaagd voor zijn
onderwijzersexamen. Deze ongunstige uitslag is te wijten aan het feit, dat genoemde
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jongeling eenige maanden voor zijn examen in eene inrichting voor ooglijders heeft
moeten doorbrengen en gedurende dien tijd zijn studiën heeft moeten staken. In
verband met den ijver van den jongeling en zijne rapporten van de Normaalschool
te Nijmegen, spreekt het Groepsbestuur vol vertrouwen den wensch uit, dat Veeris
dit jaar moge slagen.
De jongeling Jan Sprockel is in het afgeloopen jaar geslaagd voor zijn
toelatingsexamen voor de Bijzondere Kweekschool te 's Hertogenbosch. De rapporten
omtrent den ijver en de vorderingen van dezen jongeling zijn uitmuntend. Als
belooning voor zijn ijver en tot aanmoediging in zijn verdere studie, alsmede in het
belang zijner algemeene ontwikkeling, werd deze jongeling door ons in de gelegenheid
gesteld een vacantiereisje te maken.
Aan de heeren F. Agterberg en L. Drabbe brengt het Groepsbestuur wederom
hartelijk dank voor de goede zorgen, waarmede zij de belangen dezer jongelieden
ook in het afgeloopen jaar hebben behartigd.
Eene belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis onzer Groep is geweest, de
feestelijke herdenking van den 300en geboortedag van onzen grootsten zeeheld
Michiel Adriaenszoon de Ruijter.
Op uitnoodiging van de, korten tijd te voren, alhier opgerichte Afdeeling der
vereeniging ‘Onze Vloot’ werd door het Bestuur dier Vereeniging en ons
Groepsbestuur eene gemeenschappelijke vergadering gehouden, op welke vergadering
werd besloten, dat de Besturen van ‘Onze Vloot’ en de Groep Nederlandsche Antillen
eene feest-commissie zouden vormen tot viering van dien nationalen feestdag. De
tijd van voorbereiding was kort, doch dank zij de mildheid der burgerij en de
geestdrift, waarmede de geheele bevolking mede werkte, is het feest schitterend
geslaagd.
Plaatsruimte ontbreekt hier om eene beschrijving van het feest te geven, doch dat
is ook niet noodig; die onvergetelijke dag ligt ons allen nog versch in het geheugen.
Genoeg zij het hier te vermelden, dat de nagedachtenis van onzen grootsten zeeheld
hier schitterend werd gehuldigd en Curaçao met een gevoel van trots aan dit nationale
feest kan terug denken.
Verschillende vereenigingen gaven blijk van belangstelling in onze Groep. Zoo
ontvingen wij van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Smyrna het verslag
1906 van de 4e jaarlijksche vergadering; de Nederlandsche Vereeniging te Londen
zond haar vier en dertigste jaarverslag; de Boeken-Commissie te Rotterdam zond
ons haar laatste jaarverslag, evenzoo deed de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging,
terwijl de Groep Ned. Oost-Indië van het Verbond, ons geregeld haar orgaan ‘Ons
Volksbestaan’ doet toekomen. Aan al deze vereenigingen betuigen wij hier onzen
hartelijjken dank.
Door mevr. Doyer - Kranenburg uit Suriname, werd ook namens mevr. Bueno,
onze medewerking verzocht voor het geven van eenige concerten op Curaçao.
Het Groepsbestuur zegde zijne medewerking toe in denzelfden geest als die het
vorige jaar verleend werd aan het Hollandsen Ensemble; doch tot onze groote spijt
kon het plan niet doorgaan, wegens verhindering van mevr. Bueno.
De portretten van H.M. de Koningin reeds het vorig jaar van het Hoofdbestuur
ontvangen, werden verspreid onder de openbare en bijzondere scholen der kolonie
en andere instellingen, zooals ziekenhuizen, societeiten enz. In den loop van dit jaar
ontvingen wij van het Hoofdbestuur weder 100 portretten van H.M. de Koningin,
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welke ditmaal onder de leden der Groep werden verspreid. De vraag naar deze
portretten is zoo groot, dat het Groepsbestuur niet aan alle aanvragen heeft kunnen
voldoen.
Een belangrijk feit is geweest de oprichting van de Afdeelingen Aruba en Bonaire.
Met groote vreugde heeft het Groepsbestuur de oprichting dezer Afdeelingen begroet
en hoopt, dat zij krachtig mogen werken in het belang van deze eilanden en tot
bevordering van de zaak van het Verbond. Aan de heeren J.H.P. Schrils en C.J. Krijt,
die de oprichting dezer Afdeelingen hebben voorbereid en tot stand gebracht, betuigt
het Groepsbestuur nogmaals zijn hartelijken dank.
Door den heer J.J.M.H. Nijst werden ons inlichtingen gevraagd betreffende de
vraag of er in onze kolonie ook groeien verschillende Caryocarsoorten, welke boonen
de zoo gewilde bokken of boternoten opleveren.
De Curaçaosche Maatschappij van Landbouw enz. was zoo welwillend ons hierover
uitvoerige inlichtingen te verstrekken, welke wij den heer Nijst hebben toegezonden.
Door de firma Berns & Co., fabrikanten van zeeppoeder te Amersfoort, werd onze
bemiddeling ingeroepen om in handelsbetrekking te komen met een koopman alhier.
Op ons verzoek heeft de heer Roberto S. de Lannoy, apotheker alhier, zich met
genoemde firma in verbinding gesteld.
Met de uitgevers W.L. & J. Brusse zijn wij in onderhandeling geweest over de
oprichting van een boekerij of leeskring alhier, doch daar zulk een plan de financieele
draagkracht onzer Groep te boven gaat, hebben wij er van af moeten zien.
Van de Boeken-Commissie ontvingen wij een kist boeken tot oprichting van een
boekerij op St. Martin en een kist boeken tot oprichting eener boekerij in het Militair
Tehuis, aan welk Tehuis ook een De Ruijter-plaat geschonken werd.
Wij betuigen nogmaals onzen hartelijken dank aan de Boeken-Commissie voor
de voortvarende wijze waarop zij steeds aan onze wenschen tegemoet komt.
Ten slotte mede een woord van dank aan de Curaçaosche pers voor de medewerking
ook dit jaar weder ondervonden.
Wenden wij thans nog even onze blikken naar de andere eilanden onzer kolonie.
A r u b a . Het aantal leden is hier gedaald van 40 tot 36. Omtrent de werkzaamheden
van de Afdeeling en het gebruik der boekerij kunnen wij verwijzen naar de daarvan
ingediende verslagen, welke reeds aan Neerlandia zijn opgezonden. De Afdeeling
heeft in het eerste jaar van haar bestaan nog weinig kunnen doen, tengevolge van de
geringe geldmiddelen, waarover zij beschikken kan. Het Groepsbestuur zal de
Afdeeling desverlangd ook geldelijk naar vermogen steunen, ten einde haar in staat
te stellen meer kracht te ontwikkelen.
De reeds lang beloofde artikelen voor een Arubanummer van Neerlandia, ziet het
Groepsbestuur met groote belangstelling tegemoet.
B o n a i r e . Ook hier is het aantal leden achteruit gegaan en van 23 gedaald tot
19. De nieuw opgerichte Afdeeling heeft eerst met 1 Jan. hare werkzaamheden kunnen
aanvangen. Voor de boekerij verwijzen wij naar het verslag van den heer Krijt,
hetwelk opgenomen zal worden in Neerlandia.
Het Bonaire-nummer, welks uitgave, door verschillende omstandigheden werd
vertraagd, is thans verschenen. Moge het strekken tot vermeeedering van het aantal
leden op Bonaire en tot meerdere belangstelling van het moederland.
Aan de Afdeeling werd door het Groepsbestuur een bedrag van f20. - gezonden
tot aanschafting eener tooverlantaarn.
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Met dankbaarheid vermelden wij hier, dat de leden dezer Afdeeling allen hun
jaarlijksche bijdrage verhoogd hebben tot drie gulden. Moge dit voorbeeld door vele
leden onzer Groep gevolgd worden.
S t . M a r t i n . Op dit eiland is groote vooruitgang waar te nemen. Het aantal leden
is hier in een jaar verdubbeld en van 7 gekomen tot 14. Hier werd ook eene boekerij
opgericht, welke sedert korten tijd voor het publiek geopend is. Het eerste jaarverslag
is reeds ingekomen.
Met de samenstelling van een St. Martin-nummer hoopt onze vertegenwoordiger,
de heer J.A. Grave-
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stein spoedig gereed te komen. Wij spreken den wensch uit, dat in het nieuw
ingetreden jaar ook hier eene Afdeeling zal kunnen opgericht worden.
S t . E u s t a t i u s . Het aantal leden is hier gebleven op 9. Met genoegen vermelden
wij, dat mevr. J. van Grol - Meyers uit Nederland teruggekeerd is en de
vertegenwoordiging van het Verbond weder op zich heeft genomen.
Aan den heer F.G. Groebe, betuigt het Groepsbestuur zijn hartelijken dank voor
de wijze waarop Z. Ed. gedurende 1½ jaar de belangen van het Verbond op zijn
eiland heeft behartigd.
Naar wij hopen, zal het St. Eustatius-nummer, waarvan de copie reeds naar
Nederland werd verzonden, spoedig verschijnen.
Wat de boekerij betreft wordt verwezen naar het verslag van den heer S. van der
Vrede in Neerlandia.
S a b a . Evenals verleden jaar is het aantal leden hier 3. Met de samenstelling van
een Saba-nummer hopen we ook spoedig gereed te zijn.
Tijdens de afwezigheid van onzen vertegenwoordiger, den heer H.J. Beaujon,
heeft de heer J.A.P. Thielen de behartiging onzer belangen welwillend op zich
genomen.
Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van ons 3e jaarverslag en is tevens het
tijdstip aangebroken, waarop ik afscheid moet nemen van een werkkring, die mij lief
is geworden.
Teleurstellingen zijn mij in mijn arbeid niet gespaard gebleven, doch ook schonk
deze mij groote voldoening door den steun, welke ik steeds van de bewoners dezer
kolonie ondervond en de medewerking, welke mij door velen werd verleend.
Aan u, leden onzer Groep betuig ik mijnen hartelijken dank voor uwe toetreding
tot het Verbond, waardoor de oprichting onzer Groep mogelijk werd; mijn dank aan
u medebestuursleden, voor het vertrouwen, hetwelk gij mij gedurende drie jaren
geschonken hebt, door mij de betrekking van secretaris op te dragen, en ten slotte
nog mijn besten dank aan de vertegenwoordigers op de overige eilanden voor hunne
aangename en krachtige medewerking.
Zwaar valt mij het afscheid, want ik heb in onze kolonie, die mij dierbaar is
geworden, vriendschapsbanden gesloten, welke mij mijn vertrek niet gemakkelijk
maken. Doch ik ga heen in de vaste overtuiging, dat ik met mijn zwakke krachten,
heb medegewerkt tot heil van mijn land en onze kolonie en tot bevordering van de
zaak van het Verbond.
Met de beste wenschen voor den verderen bloei onzer Groep en met de verzekering,
dat ik steeds belang zal blijven stellen in hare verdere ontwikkeling, roep ik u allen
een hartelijk vaarwel toe.
De Secretaris,
J.A. SNIJDERS Jr.

Bericht.
Als Secretaris in de plaats van den heer J.A. Snijders Jr. is opgetreden de heer C.S.
G o r s i r a J.P. Ezn., Willemstad, Curaçao.
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Verkorte rekening en verantwoording over het jaar 1907
ONTVANGSTEN
Voordeelig overschot 1906

f6411

Bijdrage 1906 van een gewoon lid Aruba

f250

Bijdragen der leden 1907:
Op Curaçao

f45750

Op Bonaire

f55 -

Op St Martin

f3750

Op St. Eustatius

f2250

Op Saba

f5 -

Bijdrage der afdeeling Aruba

f6840

Subsidie der kolonie

f500 _____
TOTAAL

f121251

WILLEMSTAD, Januari 1908
De Voorzitter,
H.J.TH. BOOMGAART.
UITGAVEN
Aan het Hoofdbestuur

f617505

Studiebeurs Henriquez

f6250

Studiebeurs Sintiago

f25 -

Studiebeurs Krijt

f100 -

Studiebeurs Conner

f3750

De Ruijter-feest

f9648

Boeken-Commissie

f30 -

Afdeeling Bonaire

f20 -

Sprockel (vacantiereis)

f25 -

Schrijfloon

f25 -

Bodeloon

f20 -

Porto's enz

f45145

Diversen

f48835

Voordeelig saldo

f59545
_____
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TOTAAL

f121251

De Penningmeester,
J.A. S N I J D E R S JR.

Ingezonden.
Leiden, 4 Maart 1908.
Over de Friezen en hun eigen taal.
Plotseling bracht het Febr.-nr. van Neerlandia naar voren de belangrijke vraag of de
Friezen in het A.N.V. hooren of er buiten, al was dit dilemma niet zoo scherp gesteld.
Onder Friezen moeten dan worden verstaan voornamelijk die Friezen, die ijveren
voor het behoud hunner aloude taal.
Hiertoe moeten we nagaan, wat is 't streven van het Verbond en wat is het streven
dier Friezen.
Alle leden, die niet pro forma lid geworden zijn zullen bewust of onbewust zich
over dat streven een denkbeeld gevormd hebben, al zal bij den een meer gewicht
gehecht worden aan 't eene middel, door den ander aan een ander, en is niet altijd 't
doel 't zelfde.
't Onder woorden brengen van 't doel van een idealistisch streven is moeilijk en
gevaarlijk tevens, omdat een lichtelijk onjuiste wedergave van onze gedachte,
voldoende is om een ander koel te doen blijven of af te schrikken.
Laat ons dus de officieele omlijsting van ons streven volgen.
De eenige plicht van het Verbond, die in botsing komt met 't enger doel der Friezen
is de derde uit het lijstje op den omslag van Neerlandia. Het is werk-
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zaam voor de handhaving en verbreiding der Nederlandsche taal.
Maar reeds in 't eerste: Het A.N.V. wil bij alle Nederlanders en stamverwanten,
waar ter wereld zij zich ophouden het bewustzijn van staméénheid opwekken, is een
moeilijkheid.
Wat zijn nu Nederlanders en wat zijn stamverwanten.
Onder Nederlanders zijn dan natuurlijk niet te verstaan dezulken, die het zijn
volgens de wet op het Nederlanderschap.
Onbewust wordt dit al gevoeld door het spreken van Groot-Nederland, waar men
bedoelt de één en ondeelbaarheid van onzen Nederlandschen stam, omvattend
Staatsburgers van Nederland, België, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, maar allen
verbonden door afkomst en taal.
Zijn nu omgekeerd Friezen Nederlanders of niet?
Hier zit hem de moeilijkheid. Want Nederlanders in den zin van burgers van
Nederland zijn ze wel wis en drie, en met eere.
Maar in den zin als men 't enger bedoelt, waar men hecht aan 't begrip van
Nederlander tevens 't feit dat men Nederlandsch spreekt? Zoolang de Friezen
Nederlandsch leeren en spreken kunnen, natuurlijk wel.
Maar zelfs indien bijv. fanatieke particularistische Friezen gaan roepen om: in
Friesland Friesch? Ook dan? Ja ook dan. Want vóór alles zijn wij allen leden van het
Nederlandsch gemeenebest. En dat laatste woord geeft zoo mooi weer onze gedachte,
beter dan 't woord Staat.
Steeds moet ons handelen er op gericht zijn, dat de algemeenheid, ons heele
Nederlandsche volk het 't best gaat.
Want al is een Fries anders dan een Zeeuw en verschilt een Fries door zijn taal
oogenschijnlijk meer van een Zeeuw dan een West-Fries van een Limburger, wij
zijn zeker, al is 't uit ver vervlogen tijd leden van één Germaanschen stam. En dat
het Koninkrijk der Nederlanden veel meer leden telt die het Nederlandsch met den
paplepel binnen krijgen dan 't Friesch, mag geen reden zijn om de laatsten, indien
zij aan het Friesch begrijpelijker wijze den voorrang geven boven het Nederlandsch,
buiten te sluiten of gelijk te geven als ze zich uit zich zelf er buiten plaatsen.
Want vóór alles is ons doel om bij Nederlanders en Stamverwanten het bewustzijn
van staméénheid te wekken. Dus moet ons streven zijn, zoek ijverig naar wat ons
vereent en val niet over wat ons scheidt. Zoo zal 't best worden bereikt het tweede
doel: Verhooging van de zedelijke kracht van den Nederlandschen stam.
Geschied-, taal- en aardrijkskundig wordt de Nederlandsche stam in Europa niet
begrensd door de staatsgrenzen van Nederland en België, maar hoort hiertoe Fransch
Vlaanderen en breidt het D i e t s c h e volk zich uit tot ver in Pruisen, voorbij Berlijn
zelfs.
Het gaat niet aan, als de Al-Duitschers vaak doen, te betoogen dat wij Nederlanders,
eigenlijk Nederduitschers zijn, d.w.z. Duitschers in de eerste plaats, die volgens hen
plat (d.w.z. neder) Duitsch spreken en slechts staatkundig van 't Duitsche rijk zijn
gescheiden, en ons derhalve in te lijven bij den grooten Duitschen stam. Want al
hebben we tegen een ideeele inlijving niets, evenals de Duitscher gaan wij prat op
onze Germaansche afkomst, maar het streven der Alduitschers is meer politiek en
wil ons mèt Duitschlands staatsinstellingen ook opdringen de Hoog-Duitsche taal,
zooals met geweld nu in Polen geschiedt en met onmerkbaren drang over het heele
Duitsche rijk waar de bevolking een nederduitsch dialekt spreekt.
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Hiertegen wilde ik dat de kracht van onzen bond zich richte.
Allerwegen is er een strooming merkbaar om als volk zichzelf te zijn. Vandaar
het eischen van recht waar het hun taal betreft door Vlamingen, Polen, Hongaren,
Tsjechen, Roemeniërs, als ook door de Friezen, Ieren en de inwoners van Wales.
Het doel is dus niet om de Nederduitschers in Duitschland op te eischen als
behoorende tot onze gemeenschap, maar wel voor het Nederlandsch taalgebied te
behouden dat groote deel der Duitsche bevolking dat nog steeds de taal hunner
vaderen spreekt al wordt het geringschattend gekenschetst als p l a t Duitsch.
In den laatsten tijd zijn er in de Duitsche litteratuur aanwijzingen te vinden, dat
dat platduitsch zich wil ontwikkelen tot een taal met eigen litteratuur.
Laat ons dat streven steunen en trachten het daarheen te leiden, dat die taal
aansluiting zoekt bij het z.g. Hoog Nederlandsch. In 't kleine Nederland alleen telt
men van stad tot stad van provincie tot provincie eigenaardige afwijkingen, ook in
België. met zijn gouwspraken. Wie heeft niet vaak opgemerkt de afwijkingen onzer
taal in Indië, en verschilt niet 't Zuid-Afrikaansch er haast evenveel van als 't
breedtegraden van ons gescheiden is?
Maar boven alles uit verheft zich de schrijftaal als de vaan die allen over de gansche
wereld vereent.
Hoe meer de ontwikkeling om zich heen grijpt, des te meer zullen de gewestspraken
verflauwen, terwijl hun beste en eigenaardigste woorden den grooten Nederlandschen
taalschat komen verrijken. Die wisselwerking is 't meest merkbaar bij het Vlaamsch
en Nederlandsch vooral door den invloed der Zuid- Nederlandsche schrijvers.
In 't volgende kunnen de voorstanders van Friesch en Nederlandsch dus samengaan.
Laten de Friezen zich beijveren om hun taal te doen herleven van de Zuiderzee
tot de kusten van Denemarken. En laat o n s trachten het Nederduitsch te doen opleven
in heel Nederduitschland.
Op die wijze zal de geestelijke invloed van den Nederlandschen stam zich doen
voelen over een veel grooter gebied dan nu.
En allen zullen wij er bij winnen. De beide idealen gaan naast elkaar, niet tegen
elkaar in. Op practisch gebied zullen de partijen elkaar menigmaal de hand kunnen
reiken bij het stichten van bibliotheken e.d. Men werpe dus geen strijdvragen op,
maar streve naarstiglijk naar samenwerking.
Wie sticht er nu de Al-Friesche bond?
Nederlanders in Duitschland, handhaaft de eer uwer taal en bevordert zooveel
mogelijk de beoefening van het Nederduitsch.
In den eersten tijd zal het belachelijk en nutteloos lijken, maar de toekomst kan
grootsch zijn.
J. VAN RAVENHEIM.

Naschrift van de Redactie.
Friezen die het wel meenen met hun volk moeten ook mee kunnen helpen aan de
‘handhaving en verbreiding’ van de Nederl. taal, want de staatkundige eenheid,
waaraan niemand in Friesland wil tornen, dwingt hun zoo goed mogelijk Nederl. te
leeren om staande te blijven, ja vooruit te komen in den strijd om 't bestaan. Zij
hebben zich op twee talen toe te leggen, een zware taak, die voor velen te zwaar
wordt, maar toch het ideaal moet blijven.
Of er ‘fanatieke particularistische Friezen’ zijn, die ‘gaan roepen: in Friesland
F r i e s c h ?’ betwijfelen we dan ook om die reden in dien zin, die door den schrijver
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blijkbaar bedoeld is, n l. ‘in Friesland n i e t s d a n Friesch’. De Fries is veel te
praktiesch om zijn eigen glazen in te gooien.
Wat het N e d e r d u i t s c h betreft, ook hier een woordje tot verbetering meenen
we. De staatkundige grens doet zich ook hier gevoelen en dat vergeet de schrijver.
Zie het is niet onze schrijft a a l , die de algemeene in Nederland geworden is, maar
wel h e t a l g e m e e n e gesproken Nederlandsch, dat zich d o o r h e t o n d e r l i n g
v e r k e e r , o o k d o o r d e s t a a t s e e n h e i d d u s over geheel Nederland verbreid
heeft en dat onderlinge verkeer, die staatseenheid zijn daarvoor noodzakelijk, of ten
minste een van beiden. Geestelijk verkeer met Neder-
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Duitschland bestaat niet en - of 't er komen zal? ‘Onze s c h r i j f t a a l ’, zooals de
heer v. R. dat noemt, kan dan alléén in Neder-Duitschland invloed uitoefenen, als
onze kranten b.v. zich bij het algemeen gesproken Nederlandsch aansluiten en dan
in handen van Nederduitschers komen. Aan de eerste voorwaarde voldoen onze
kranten meer en meer; aan de tweede onze Boeken-Commissie door haar
krantenzendingen. Wat we nog meer kunnen doen?

Lijst van Nederlandsche Leer- en Studieboeken en Tijdschriften.
G.R.
Mag ik een stuk van uw plaatsruimte vragen om in de eerste plaats den heer A.
Olgaard Snijder op zijn welwillende opmerkingen te antwoorden, en verder met
betrekking tot onze lijst van studiewerken nog eenige algemeene mededeelingen te
doen. Wat wij toch vreesden bij de samenstelling, n.l. dat er verschil van meening
zou ontstaan over al- of niet-opgenomen titels, het schrijven van den heer O.S. bewijst,
dat onze vrees niet zonder grond was. Mag ik er dan hier nog eens op wijzen, dat
bedoelde lijst, samengesteld door toedoen der gezamenlijke
S t u d e n t e n -Afdeelingen,a l l e e n t e n d o e l h e e f t d e n b u i t e n l a n d s c h e n
s t u d e n t a a n U n i v e r s i t e i t o f H o o g e s c h o o l h e t v o o r n a a m s t e , het
m e e s t b e l a n g r i j k e op te geven wat er in de Nederlandsche taal a a n l e e r e n
s t u d i e b o e k e n v o o r h e t H o o g e r o n d e r w i j s bestaat. Dat dus boeken bij
de H o o g e r o n d e r w i j s s t u d i e van g e e n nut, zooveel mogelijk n i e t vermeld
zijn.*) Of het niet aanbevelenswaard zou zijn diegenen, welke niet aan bovenstaande
voorwaarde voldoen, ook nog weg te laten, persoonlijk zou ik hiervoor zeker veel
voelen.
De grootste moeilijkheid heeft ons bij de samenstelling zeker geboden de afdeeling
letteren en geschiedenis, en om niet in de o n n o e m e l i j k e h o e v e e l h e i d
letterkundige en geschiedkundige werken, welke wij bezitten, verdwaald te raken,
besloten wij slechts werken van algemeenen aard op te nemen en waar het de
geschiedkunde betreft slechts die werken over kortere tijdvakken of bijzondere
gebeurtenissen, die kunnen gelden als model van geschiedvorsching. Alle werken
over b i j z o n d e r e g e s c h i e d k u n d i g e o n d e r w e r p e n moesten dus
achterwege blijven en daarmee tevens boeken, hoe uitstekend ze ook mogen zijn,
als die van dr. H. Muller, dr. W.J. Leyds enz.
Wat de aardrijkskundige werken betreft, waar bij ons helaas van Hoogeronderwijs
in de Aardrijkskunde eigenlijk geen sprake is (de enkele privaatdocent aan onze
Universiteiten en de hoogleeraarstoel te Amsterdam, thans door twee professoren,
niet-aardrijkskundigen bezet, kunnen buiten beschouwing blijven), daar spreekt het
vanzelf dat bij ons aardrijkskundige werken voor het Hoogeronderwijs onbekend
zijn. Wat er is, zijn, hoe goed ook in hun soort, m e e s t werken over bijzondere
*) H e t z o u z e e r z e k e r w e n s c h e l i j k z i j n d a t d e r g e l i j k e l i j s t e n d o o r
der zake kundigen ook voor het Middelbaar en het Lager
O n d e r w i j s w e r d e n s a m e n g e s t e l d e n d o o r h e t A.N.V. u i t g e g e v e n .
Mag ik dit plan eens in de welwillende aandacht van het Hoofdbestuur aanbevelen?
A.W.
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onderwerpen of voor het gewone onderwijs, die eigenlijk in een lijst als de onze, niet
thuis behooren.
Overigens ben ik volstrekt niet blind voor de fouten, welke het boekje aankleven.
Uit het voorwoord, dat ik er voor schreef blijkt dit ten duidelijkste. Verzuimen als
Hettema's atlas, ook voor het Hoogeronderwijs van, belang, erken ik dan ook gaarne,
maar gelijk gezegd de groote moeilijkheden bij de samenstelling zijn genoeg
verontschuldiging, temeer waar lang niet alle hoogleeraren enz. (misschien slechts
een derde) ons de invulstaten weer deden toekomen, niettegenstaande daaraan voor
hun geenerlei onkosten of andere moeite dan het invullen waren verbonden (gedrukte
en gefrankeerde briefomslagen en gedrukte staten toch waren bij elke aanvrage
ingesloten).
Daarom ook houden wij ons voor alle op- en aanmerkingen, aanvullingen enz. ten
zeerste aanbevolen, opdat bij mogelijken herdruk de leemten zoo gering mogelijk
zullen zijn.
Wat de prijzen betreft deze zijn met voorbedachten rade weggelaten. In de eerste
plaats toch zouden dit slechts kunnen zijn de Nederlandsche prijzen, aan den
Nederlandschen boekhandel te betalen. Zij, die bij een buitenlandschen boekhandel
zullen bestellen, en dat zijn de meesten (ik heb hierbij vooral het oog op Zuid-Afrika,
daarbij echter ook op onze O. en W.-I. bezittingen en Amerika), moeten gelijk bekend
is niet onbelangrijk hoogere prijzen betalen, welke ons in elk afzonderlijk gleval
onbekend zijn. Een tweede reden voor het weglaten was, dat wij juist hen, die ons
boekje zullen raadplegen, met den Nederlandschen boekhandel in betrekking wilden
brengen. Met één briefkaart kunnen zij den juisten door hen te betalen prijs te weten
komen. Hadden wij verder onze lijst van prijzen voorzien, verwarring met franken,
shillings, guldens enz. ware niet uitgebleven, en de schijnbaar of in werkelijkheid
hooge prijzen van sommige onzer studieboeken, zouden zeker voor de overige werken
afschrikwekkend gewerkt hebben. Maar het grootste bezwaar was wel dat de
verschillende buitenlandsche Nederlandsche boekhandels ons mogelijk reeds nu onze
geheele oplaag afgekocht zouden hebben (d e p r i j s t o c h i s v e r b e n e d e n
d e k o s t e n d e ) om ze aan hunne klanten k o s t e l o o s rond te zenden. Dat deze
vrees niet ongegrond was, brieven van boekhandelaren in dien geest, die ons, op
onze aanvrage hoeveel exemplaren zij ten wederverkoop wilden hebben, een flinke
afname toegezegd zouden hebben, zoo de prijzen er bij vermeld waren geweest, zijn
hiervan het beste bewijs. En hoe gaat het met zoo'n kosteloos ontvangen boekenlijst?
In 90 van de 100 gevallen verdwijnt deze onherroepelijk in de papiermand, terwijl
zoo men er iets, hoe gering ook, voor betaalt, het ding bewaart blijft. En voor de
papiermand zijn onze boekjes wezenlijk te goed, daarvoor ook gaf het Hoofdbestuur
geen bijdrage.
Of het misschien voor het vervolg geen aanbeveling zou verdienen bij een tweede
oplaag de prijzen er bij te doen drukken (de Nederlandsche prijzen, maar dit dan
uitdrukkelijk in een voorwoord te vermelden) en om dan tevens slechts aan
partikulieren (of aan vereenigingen en boekhandelaren onder uitdrukkelijk beding
van w e d e r v e r k o o p aan partikulieren) te verkoopen, blijft een zaak voor latere
overweging, wanneer deze oplage zal zijn uitverkocht en een zooveel mogelijk
volledige nieuwe uitgaaf ter perse zal kunnen gaan. Thans moet door het gebruik en
door de op- en aanmerkingen welke ons bereiken, blijken waar de fouten in inhoud
of opzet van het geheel schuilen, opdat wij deze een volgend maal zullen kunnen
wegnemen.
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Dat de heer O.S. begonnen is ons op een enkele te wijzen, daarvoor zeg ik hem
dan ook ten zeerste dank. Voor op- en aanmerkingen van andere zijde, hetzij in dit
blad, hetzij liever nog aan het adres van den Schrijver der Studenten-Afdeeling Leiden
van het A.N.V. houden wij ons ten zeerste aanbevolen.
Hoogachtend, u dankend voor de verleende plaatsruimte,
Uw dw.,
A. WELCKER.
L e i d e n , April 1908.
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Vreemde woorden.
In No. 4 van Neerlandia (bl. 60) werd er weer eens op gewezen, dat de overdrijving
van sommige puristen in zake de strijd tegen vreemde woorden schade kan toebrengen
aan het Nederlands Verbond.
Dit is zeker juist en wat meer is: door die overdrijving werken die puristen hun
eigen streven tegen.
Wat echter te denken van de mening, die Dr. D.C. Hesseling in De nieuwe Taalgids
(volgens aanhaling in Neerlandia No. 4, bl. 70) verkondigt, dat in de spreektaal van
de beschaafde mensen het kriterium te vinden zou zijn, waarnaar uitgemaakt kan
worden of een woord al dan niet als een vreemd woord moet worden beschouwd.
Geen mens, zegt hij, gebruikt ooit in zijn spreektaal de woorden: coiffeur*), pâtissier,
tailleur, chocolatier, chemisier, marchand-tailor, bandagiste enz.
Neen; maar onze beschaafde Nederlanders en vooral de beschaafde Hagenaars
van de hoogste klassen gebruiken wel degelik de woorden: chemise, but (spreek uit
buut), races (spreek uit reesses), courses (spreek uit koerses), horreur, horrible,
charmant, representatie, mérite, élite, deklineren, professional, chanteuse, jouisseren,
exquis (spreek uit ekskies), unique (spreek uit unieke), ménagère, tea'en (spreek uit
tiëen), antichambreren, vestibule enz. en het komt me voor, dat deze woorden
uitstekend door meer Nederlandse te vervangen zijn en dus onze taal niet verrijken,
maar doen verbasteren.
Dat het kriterium door Dr. D.C. Hesseling aangegeven het juiste b e h o o r d e te
zijn geef ik grif toe; maar in Nederland zondigen in het misbruiken van vreemde
woorden en in het verkiezen van al wat vreemd is, juist zij, die zich voor de
beschaafdsten houden het allermeest.
MARC. EMANTS.
D e n H a a g , 21 April 1908.
De Red. verwijst nader naar het zeer zaakrijke artikel van Prof. Salverda de Grave
in de 3e Afl. 2e j.g. van De Nieuwe Taalgids (blz. 113-125), naar aanleiding van De
kleine Zuiveraar. Plaatsgebrek laat niet toe op dit artikel thans nader in te gaan.

Vaderlandsliefde.
Waar er nog altijd menschen zijn, die met min of meer klem beweren, dat
vaderlandsliefde iets uit de oude doos is en zij zich slechts wereldburger gevoelen,
iets wat in de praktijk dikwijls schijnt neer te komen op verheerlijking van al wat
‘buitenlandsch’ en eene altijddurende aftakeling van al wat eigen is -, leek het mij
wel aardig voor Neerlandia navolgend stukje af te schrijven, dat ik vond in ‘Im herzen
von Asiën II’ door Sven Hedin, den bekenden Tibet-reiziger. Ofschoon voor de
Zweden geschreven kunnen wij Nederlanders het evenzeer als tot ons gericht
beschouwen en met trots onderschrijven:
‘Doch het beste van alles was, dat wij weder tehuis waren en het binnenland van
Azië en Tibet voor een poos mochten vergeten. Hoe grooter een kring men om de
aarde trekt, des te grooter wordt de liefde tot zijn land, vooral wanneer dit zoo rijk
aan eer en roemvolle herinneringen is als het mijne. Wanneer alle goedgezinde
*) Coiffeur hoort men in Den Haag dikwels genoeg.
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landgenooten inzagen, dat zij trotsch behoorden te zijn op den hun in de wieg reeds
ten deel gevallen eeretitel, n.l. op het feit, dat zij tot een volk behooren, welks
geschiedenis grootendeels een geschiedenis van helden is, dan zou nimmer eenig
gevaar van buiten onze vrijheid in gevaar kunnen brengen. Onze kracht neemt toe
en onze positie is op het oogenblik oneindig veel beter dan zij vroeger in kritieke
tijden is geweest. Maar de liefde tot ons land moet ons in hoofdzaak beschermen.
Zij moet in school en huis worden ingeprent, in de kerken gepreekt en in de kazernen
verheerlijkt worden; zij moet geheel ons volk doordringen, tot eendracht en kracht
brengen en ieder leeren inzien, dat het vaderland staat boven alle andere aardsche
belangen. Wanneer allen ditzelfde groote doel najagen, wanneer alle eigenbelang op
den achtergrond treedt, dan mogen wij vol hoop een tijd van nieuwe grootheid binnen
onze landpalen tegemoet zien.
Wanneer men zooals ik, vele landen gezien heeft en ondervonden, hoe andere
menschen moeten leven, dan moet men zich gelukkig achten tot een volk te behooren
dat zulk een gelukkig lot trof als het onze’. 's G r a v e n h a g e , 19 April 1908.
P. COOL.

Allerlei en mededeelingen.
Koninklijke steun.
Met groote erkentelijkheid bericht de Boeken-Commissie zoowel van H.M. de
Koningin als van H.M. de Koningin-Moeder een belangrijke gift te hebben ontvangen
voor haren arbeid.

Vierde vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaanders.
Evenals vorige jaren zal ook in 1908 te Leiden een vacantieleergang worden ingericht
voor Vlamingen en Zuid-Afrikaanders. De cursus zal beginnen in de tweede helft
van September. Tot nog toe hebben zich tot medewerking bereid verklaard de heeren
professoren W. van der Vlugt (uit de faculteit der rechten) en J.S. Speyer (uit de
faculteit der letteren). Onderhandelingen worden nog gevoerd om een derden
hoogleeraar te bewegen zijn steun te verleenen.
Nadere inlichtingen zullen worden gegeven, ook wat plannen betreft voor uitstapjes
en dergelijken, in een binnenkort te verschijnen prospectus. Dit zal den Belgischen
leden van het A.N.V. worden toegezonden tegelijk met Neerlandia en verder om niet
worden gestuurd aan al wie er om vraagt bij den commissaris van den
vacantieleergang, den heer A.D. Fokker, Hartesteeg 5, Leiden.

Studentenroeiwedstrijd.
De Afdeeling Stamverkeer vestigt de aandacht op den 28 Mei te houden
studentenroeiwedstrijd op de Zweth bij Delft.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Afdeeling Stamverkeer, Javastraat 90,
Den Haag.

Nog eens de Lintworm.
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In de N.R. Ct. is iemand in het krijt gesprongen voor den benauwden lintworm van
ons vorig nummer. Het woord, zoo heet het, beteekent van oudsher monster en wordt
in de wapenkunde nog altijd gebruikt voor een vlammenspuwenden draak met
uitgestoken tong.
Zeker, dat is zoo. Maar daarom ging het niet.
Het ging om Sint George. En nooit heeft, naar beste weten, die Heilige in Nederland
last gehad met een Lintworm, wel met een Draak. In Duitschland, ja, daar was het
een Lindwurm, schoon ook wel een Drache.
Intusschen, de opmerking had Neerl. aan het Vad. ontleend, wat ook aan den voet
heeft vermeld gestaan, maar bij vergissing in de proef is uitgevallen. Was Neerl. het
zelf geweest, het zou ook van Sint Joris hebben gesproken. Die en de Draak zijn bij
ons verbonden in lief en leed.
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Een loffelijk streven.
De Ned. Ver. te Johannesburg is begonnen met om de veertien dagen kursus te doen
houden over de geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika, waaraan verbonden is
het leeren en zingen van gepaste Hollandsche en Afrikaansche liederen.
Met de leiding hebben zich vrijwillig belast deheeren Van Bruggen en Muller,
onderwijzers.
De toegang is opengesteld voor alle kinderen, die het Hollandsch voldoende
machtig zijn. Ook ouders en vrienden zijn welkom.

Koningin Wilhelmina en de Ned. muziek.
Uit een brief van een Haagsch dameslid:
Waar algemeen bekend mag worden geacht, dat onze Koningin eene door-en-door
Hollandsche Vrouw is, wier voorname verdienste ook daarin bestaat, dat Zij de
Fransche taal, tot dusver gebruikelijk aan het Hof, ook onder Koning Willem III,
heeft vervangen door de Nederlandsche, wat in de eerste kringen der residentie van
onberekenbaren invloed geweest is, zoowel in de omgangstaal als in de opvoeding,
is het misschien niet zoo algemeen bekend, dat aan de muziek van Ned. componisten,
althans ten Hove een haar waardige plaats wordt ingeruimd.
Iederen winter worden er ten Paleize twee muziekavonden ingericht en wel
opmerkelijk was het dezen keer, dat op den eersten avond het geheele eerste deel
van het programma gewijd was aan Holl. liederen en het tweede gedeelte aan vreemde
toondichters.
Juist het omgekeerde, wat wij op de concerten te genieten krijgen: meest niets dan
Duitsche en Fransche liederen en als toegift een of ander onnoozel wiegeliedje in de
eigen taal.
Het tweede muziekfeest op 3 April gaf als tweede deel van het programma de
Oud-Holl. Boerendansen van Röntgen door hemzelf gespeeld, waarmede het aardige
‘Vaderlief kreeg Moederlief’ en ‘Jan Ulrich, Christiaan zullen te samen kuieren
gaan’. Men vindt in deze zoo weinig bekende stukjes, vooral zoo aardig weer dat
gemoedelijk, boertige, karakter, dat Johannes Wagenaar onlangs beschreef, als eene
der meest kenmerkende eigenschappen van de Holl. muziek.
Daarna de oubollige Oud-Holl. Boerenliedjes van Röntgen voorgedragen door
prof. Messchaert.
Wat deert het of, als in ‘De jonge Smid’ het woord wat rauw klinkt?
't Is de schoonste van de vrouwen
Maar noyt was er zoo'n serpent,
Noyt kan zij heur bakkes houen,
Noyt en is zij wel content.

Jan Salie, wat steekt er kwaads in?
Het Hof geeft in dezen dus een niet genoeg te waardeeren voorbeeld en zeer
onaangenaam doet het aan, dat op liederavonden van Nederlandsche dames, onder
anderen op die van Julia Culp, de zoo gevierde Groningsche, op een programma van
achttien liederen niet één Holl. lied voorkwam, zelfs geen toegift in de eigen taal.

Neerlandia. Jaargang 12

Het leek mij voor H.M. de Koningin-Moeder, mede aanwezig, en voor de
stampvolle zaal, beslist een beleediging.
Verleden jaar herinner ik mij dat genoemde zangeres op een concert te Antwerpen
ook niets dan uitheemsche liederen zong. Wat moeten de Vlamingen wel van zoo'n
Hollandsche vrouw gedacht hebben! Heeft dat volk geen eigen muziek of is die
nietswaardig? De Vlamingen, die met hun ernstigen strijd voor het Nederlandsch,
ook hun toondichters weten hoog te houden. Benoit, Gilson, Tinel, Wambach,
Hullebroeck, welke Vlaming kent ze niet! Misschien zijn ze zelfs al te éénzijdig in
hun waardeering, doch beter zoo, de tijd zal het goede weten te behouden.
Maar hier hebben wij toch ook onzen Zweers, Wagenaar, Van Brucken Fock, Hol,
Van Rennes en zooveel anderen, wier werken heel wat beter zijn dan een aantal
Fransche prullen.
Juist daarom is het zoo aardig, dat Koningin Wilhelmina hier het goede voorbeeld
tracht te geven; niet uitsluiting van het eene met waardeering voor het andere. Alle
jonge zangers of zangeressen die door H.M. genoodigd worden, zij het ook in
particulieren kring, weten dat, hoe ook de keus moge zijn van het programma, het
Hollandsche lied niet mag ontbreken.

Holland op zijn best.
De Berlijnsche correspondent van 't N. v.d. Dag schreef naar aanleiding van 't optreden
der Ned. Tooneelvereeniging o.m.:
Voor den heer Heijermans waren het groote dagen. Hij heeft land en taal een dienst
bewezen, want tot zelfs de grootste tegenstander van onze taal, de criticus van de
Berliner Zeitung, gaf zich na de voorstelling van ‘Uitkomst’ gewonnen, nadat hij
mej. Tilly Lus het Nederlandsch had hooren uitspreken en moduleeren zooals het
behoort, terwijl die van het Berliner Tageblatt ‘de taal van Rembrandt’, zooals hij
zeide, roemde.
Hier is weder een eerste stap gezet om onze taal opnieuw in het buitenland tot eere
te brengen. En blijven onze schrijvers voortarbeiden - waarom zou men dan in de
toekomst niet evengoed Nederlandsch gaan leeren, om de schoonheden der taal in 't
oorspronkelijk te kunnen genieten, als men heden ten dage nog Italiaansch leert om
Dante te kunnen lezen en ook voor Ibsen en Björnson de studie hunner moedertaal
over heeft.
Als zoodanig heeft dit gastspel zeker ook een nationale beteekenis en mogen onze
landgenooten den schrijver en de tooneelisten dankbaar gedenken.

Het Ned. consulaat te Zürich.
Voor de opengevallen plaats is een vreemdeling benoemd, de heer H. von Claparède
Crola.
De N i e u w e C o u r a n t heeft er een hoofdartikel aan gewijd, waarin o.m. gezegd
wordt:
‘Onder Nederlanders te Zürich is men over deze benoeming niet best te spreken.
Naar onze Zwitsersche correspondent ons schreef, was men van oordeel, dat onder
de daar gevestigde Nederlanders ten minste twee personen zich bevonden, die voor
een benoeming ernstig in aanmerking mochten komen.
Dat de door de Ned. Regeering gedane keus gelukkig genoemd kan worden, mag
voorloopig worden betwijfeld.
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Wij zijn van meening, dat telkens weer, wanneer een vertegenwoordigende post
van Nederland in den vreemde door een vreemdeling wordt bezet, het de plicht is
van de pers er op te wijzen, dat zoo iets slechts bij hooge uitzondering door de
openbare meening wordt geduld’.
Zeer juist!

Ned. diplomatieke en consulaire ambtenaren.
Dat staat boven de dezer dagen verschenen volledige lijst.
Zij bevat bijna 600 namen.
Er zijn 116 Nederlanders bij; de overgroote meerderheid is dus vreemdeling.
Slechts aan 218 kan in het Nederlandsch worden geschreven.

Italië en Nederland.
In de I t a l i a a n s c h e r e i s i n d r u k k e n van M r . S. M u l l e r F z . (Haarlem
1907) leest men in het opstel over Florence:
‘Al acht ik het opmerkelijk, dat het Italiaansche volk, terwijl het zich in zijn
bedehuizen zeer ongegeneerd gedraagt, toch de daar opgestelde monumenten met
eerbied bejegend en ontziet, - met grooter waardeering, met zekere verbazing
constateert de

Neerlandia. Jaargang 12

98
vreemdeling, dat zelfs op den publieken weg de monumenten volkomen veilig zijn.
In de Loggia dei Lanzi, de elegante opene hal naast het Palazzo vecchio, prijken tal
van artistieke beeldgroepen van wit marmer naast Cellini's bevalligen bronzen Perseo
en Donatello's Giuditta. Sinds eeuwen staan zij daar aan den openbaren weg in een
open ruimte, waar het straatpubliek in- en uitloopt, onbeschermd en uitlokkend, zóó
laag dat men ze kan aanraken met de hand. Wat, meent gij, zou hier te lande het lot
van deze meesterwerken geweest zijn? Twijfelt gij? Doe dan eens een pelgrimstocht
naar de schoone kerk Breda en bezie de fraaie koorstoelen, ontwricht en bedekt met
stof en vuil, de grafmonumenten der Nassau's en der Polanen's, geschonden en
gehavend, zonder armen en beenen! Al van ouds zat de baldadigheid en de
vernielzucht ons volk in het bloed: het staat geboekt, hoe in 1549 de Utrechtsche
Kanunniken kosten moesten maken, om “die sepulture der byscoppen” op het
Domkoor door het aanbrengen van “nye noesen ende anders” voegzaam te herstellen.
En de Florentijnsche beelden? Zij zijn volmaakt ongeschonden; geen der tallooze
bedelaars, geen der bewegelijke straatjbngens van Florence heeft er ooit aan gedacht,
een schennende hand naar de beelden uit te steken. Geen enkel beeld, hoe oud ook,
heb ik in Italië gezien, dat den neus miste of waarvan één vinger was stukgeslagen!’
Tot zoover Mr. Muller.
Toen in December de Van Maurik-bank in het Oosterpark te Amsterdam onthuld
werd, was ze den volgenden dag reeds bezoedeld en bekrast.
Nu is ze ontoonbaar.

Bezoek aan de Z.-Afr. Unie te Edinburgh.
De heeren Mr. A.H. van Ophuysen en H.C. Leemhorst hebben, afgevaardigd door
de Leidsche Stud.-Afd. A.N.V. een bezoek gebracht aan de Z.-Afr. Unie te Edinburgh.
Een tiental Afr. studenten werd voor 't A.N.V. gewonnen.
't Verslag der afgevaardigden kwam voor dit nummer te laat in, verschijnt dus in
't Juni-nummer.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars
en neringdoenden, zoowel in Noord- als in
Z u i d -N e d e r l a n d , d i e b e r e i d z i j n w e d e r z i j d s i n h e t
Nederlandsch hunne zaken te doen,hun naam en adres
t e z e n d e n a a n h e t K a n t o o r A.N.V. W i j n s t r a a t 81
Dordrecht.
Ingekomen adressen:
Arenthorst, Gebrs.; Uitgevers, Kampen.
Bakker & Co., J.J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek, Rotterdam.
Brouwer, S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.
Dienske & Goslinga, Inkoop en Verzending van Ned. Artikelen, Wijnstraat
109, Rotterdam.
Dorp, Dr. G.C.A. van; Scheikundig Laboratorium, Katwijk aan Zee.
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Eden, E.F., Meubelmagazijn, Molsteeg, Amsterdam.
Hudig & Pieters, Cargadoors en Expediteurs, Amsterdam.
Heteren, J.H. & G. van, Boekhandelaars, Hartenstraat 26, Amsterdam.
Huisman & Co.; Kantoor voor Schuldinvordering en Handelsinlichtingen,
Dordrecht.
Ketwich, J.H. van; Agentuur en Commissiehandel, Amsterdam.
Machine- en Motorenfabriek, voorheen Thomassen & Co., Arnhem.
Moeys & Co., F.G.; Uitvoer en invoer, Nijmegen.
Mooij, firma H.W., Boekhandelaar, Blauwburgwal, Amsterdam.
Nieuwenhuyse, W.C. van, Ingenieur-Kantoor, Weteringschans 119, Amsterdam.
Ramshorst Az., S. van; Ned. Dekenhandel, Nijkerk (Veluwe).
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodigdheden, Tilburg.
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinrichting, Weert.
Tjeenk Willink, W.E.J.; Uitgever, Zwolle.
Tooneelfonds ‘Van Hulst’, Kampen.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek ‘Klazienaveen’, Groffingen.
Zijlstra Hzn., J.; Koloniale Waren, Zwolle.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mej. B.A.G. Beek, vroeger telefoniste, Rotterdam;
F.A. Millard, vroeger Opziener Mijnexpl. van Gouvernementswege, Gravenstr.
71, Paramaribo (thans in Holland);
Mej. v.d. Burg, vroeger Pension Suez, Via Capo le Case, Rome;
J.B.H. Ydo, vroeger bloemist Hoorn (thans in Londen);
W. Meulen, vroeger fotograaf, Stellenbosch (Z.-A.), (thans in Holland);
A. Ouwerkerk, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
A. Ringel, vroeger Casa New England, Avenida de Mayo 801, Buenos Aires;
P.J.G. Adriani, vroeger Rotterdam;
S.P. Streliski, vroeger Union Rd. 12, Rotherhithe;
J.W.R. Koch, arts, vroeger Van Stolkweg 15, Den Haag;
P. Keyzer, vroeger Van Merlenstraat 106, Den Haag;
Mej. C. Lammerée, vroeger Obrechtstraat 181, Den Haag;
W. Maris Jr., vroeger Nassau Odeckstraat 8, Den Haag;
Mej. J.P. Posthuma, vroeger hoofd eener lagere school, Willemstraat 14, Den
Haag;
J.H. van Grafhorst, apotheker, vroeger N. Rijn 15, Leiden;
Mej. A. Korthals, vroeger Jan Marisstraat 16, Amsterdam;
H.J. Offerhaus, vroeger Voorschoterlaan, Rotterdam (thans Den Haag);
H.P. Jansen, vroeger likeurstoker, Van der Takstr. 9, Rotterdam (thans in
Amerika);
D. Baan, vroeger P.B. 806, Pretoria (thans in Holland);
B. Hedeman, vroeger Amstel 320, Amsterdam;
D.S. Fernandes, vroeger onderwijzer, Paramaribo (thans in Holland);
D.J. Samuels, vroeger geneesheer, Domburg (Suriname), (thans in Holland);
Jacob de Wilde, vroeger Voorbidder Port. Isr. Gem., Paramaribo (thans in
Holland);
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C.L. Leefmans, vroeger koopman, Paramaribo;
L.C. van Noppen, vroeger Columbia University, New-York;
W.J. de Greeuw, vroeger p/a. House Mead & Sons Ltd., 19 St. Paul' Churchyard,
Londen E.C. (thans in Amerika);
N.W. Donker, vroeger Oosteinde 82, Rotterdam;
Mej. B.A.G. Beek, vroeger telefoniste, Rotterdam;
A. de Koning C. Az., vroeger Karel de Stouteplein 21, Rotterdam;
H.N. Schregardus, vroeger Leuvensche straat 19, Scheveningen (thans in China).
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De Noord-Nederlandsche badplaatsen.
(Van de Afd. Stamverkeer).
Een groote aantrekkingskracht zullen de Hollandsche en Zeeuwsche badplaatsen
vanzelf uitoefenen op de Stamgenooten, die in Noord-Nederland een gedeelte van
den zomer komen doorbrengen. Toch zullen misschien sommige A.N.V. leden buiten
ons land gaarne iets onder de oogen krijgen over het zomerverblijf aan onze stranden.
Behalve de badplaatsen V l i s s i n g e n en D o m b u r g op het eiland Wa l cheren
zijn onze badplaatsen genesteld in de duinenreeks, die zich uitstrekt van den Hoek
van Holland tot het Nieuwe Diep. Op het lange stille strand, dat des winters, in
nevelengehuld, mijmert en droomt, en waar dan geen ander geluid wordt gehoord
dan het weemoedig zeeruischen, en het vleugelgeklepper van de witte meeuwen,
ontstaat 's zomers een woelig leven in al die zeven badplaatsen: K i j k d u i n ,
Scheveningen,

K a t w i j k ,N o o r d w i j k ,Z a n d v o o r t ,W i j k -a a n -Z e e ,E g m o n d -a a n -Z e e .
Zelfs het eenzame eiland Te x e l ziet dan de badgasten verschijnen, aangetrokken
door de merkwaardige planten- en dierenwereld van dat plekje grond, en zelfs door
zijn afgelegenheid.
In het vroege voorjaar komen de eerste vreemden aan het strand, vooral in de
kleinere dorpen aanvankelijk wat opzien verwekkende - in den winter was men geheel
van de buitenwereld afgesloten! - en inderdaad hebben deze bezoekers geen ongelijk.
Er kunnen nog wel gure stormen langs het strand jagen, ons Noordelijk klimaat kan
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zich af en toe in zijn barre geweldigheid openbaren, maar hoeveel bekoring heeft het
verblijf in dien tijd.
Men ziet dan nog, bezig met hun vlijtig bedrijf, de visschers, die in den zomer
voor langen tijd zijn uitgezeild op haringvangst. Men ziet hoe de dagende lente zich
aankondigt, door een aldoor klaarder licht over de zeevlakte en een wondermooi
kleurenspel bij ochtend- of avondschemering. Het is de tijd, waarin men doordrongen
wordt van het volle besef der poëtische schoonheid van de zee en het vlakke strand.
Op Helgoland zijn, naar 't schijnt, verscheidene van Heine's beste gedichten
ontstaan, o.a. het volgende, dat ons Nederlandsche legenden te binnen brengt, en aan
onze stranden gedicht had kunnen zijn:
‘Im Mondenglanze ruht das Meer,
Die Wogen murmeln leise;
Mir wird das Herz so bang und schwer,
Ich denk' der alten Weise,
Der alten Weise, die uns singt
Von den verlornen Städten,
Wo aus dem Meeresgrunde klingt
Glockengeläut und Beten -’

***
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In den vollen zomer, bij het intreden van het seizoen, met aanvang van Juni, beginnen
de badplaatsen elk haar eigen karakter te vertoonen, Scheveningen en Zandvoort
worden verzamelplaatsen van stroomen gasten en bezoekers, middelpunten van
deftige praal èn volksvreugde, de andere badplaatsen bieden het stille genoegen van
een rustig verblijf, een verpoozing

Scheveningen.
(Cliché afgestaan; door de Mij Zeebad Scheveningen)

na een winter vol misschien zwaren arbeid. Ook vinden de meer bescheiden beurzen
hier gemakkelijk iets van hun gading.
S c h e v e n i n g e n wordt het meest ook door vreemdelingen - vooral Duitschers,
verder Amerikanen en Engelschen - bezocht. De nabijheid van 's Gravenhage met
zijn musea, merkwaardige gebouwen en mooie omgeving maakt het bijzonder
aantrekkelijk. De grootsche strandhotels waarborgen de bevrediging van zeer hooge
eischen, een menigte hel verlichte koffiehuizen, enz. leveren vooral 's avonds een
levendigen aanblik op. In het Kurhaus worden dagelijks goede muziekuitvoeringen
door het Berlijnsche Philharmonisch orkest gegeven, de aan klassieke kunst gewijde
Vrijdagavonden hebben zich zelfs een vermaardheid verworven.
De belangrijkste der kleinere badplaatsen is wel Katwijk.
K a t w i j k is op de plaats van de oude Rijnmonden gelegen. Men wijst bezuiden
den gegraven Rijnmond een bijna geheel met biezen dichtgegroeide kreek aan, welke
een overblijfsel van een der oude monden zou zijn, terwijl ook benoorden het kanaal
een eigenaardig bochtig breed water een oude Rijnarm zou wezen. De tegenwoordige
Rijnmonding is kunstmatig gevormd. De daarvoor vereischte waterwerken zijn zeer
bezienswaardig.
Het dorp Katwijk-aan-Zee is zeer welvarend; in tegenstelling met andere plaatsen
breidt hier de visscherij zich zeer uit en als eens de lang gehoopte vaartverbetering
naar IJmuiden tot stand gebracht zal zijn, en de loggers tot in het dorp zullen komen,
hoopt men dat die bloei nog meer zal toenemen en ook in de nevenbedrijven der
visscherij weer het leven zal komen wat er tot voor weinige jaren was. Vroeger toch,
toen algemeen nog met bommen gevischt werd, kwamen deze te Katwijk op het
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strand en werden hier gekalefaterd en uitgerust, terwijl ook de scheepsbouw bloeide.
Nu zijn de bommen meest òf door loggers vervangen, die door hun kiel niet op het
strand kunnen komen, òf voor het inhalen der netten van z.g. donkey's, kleine
stoommachines, voorzien, welke het schip te zwaar maken om op het strand te komen,
en van Katwijk's groote visschersvloot ziet men nog slechts een 12 schepen geregeld
aan het strand.
Wie het aardige strandleven van op- en afhalen der schepen wil zien, moet de
gelegenheid spoedig aangrijpen, want het zal wel niet lang meer duren of Katwijk
volgt in dit opzicht de andere kustplaatsen, waar geen visschersschuit meer op het
strand te zien is en de geheele vloot in beslag is genomen voor de langdurige
haringvaart.
Gelukkig zullen de schilderachtige schelpenvisschers blijven, die, zoo aardig op
hun wagens staande, huis toe gereden komen, sommige in trotsche houding met de
schilderachtige groene deken los over de schouders geworpen, zoo dat zij u doen
denken aan een oud-Romeinschen wagenmenner. Zij zullen voorloopig hun moeilijk
bedrijf nog niet opgeven, want al zijn de verdiensten niet groot, deze menschen zijn
te zeer gehecht aan hun gedeeltelijk zoo vrije leven aan en in de zee, hoezeer hunne
geldzorgen hen ook dringen naar een beter loonend bedrijf. Gelukkig, zij zijn een
oogenlust voor ieder die voor het schoone voelt en vooral een gezocht onderwerp
voor de vele schilders, welke hier verblijf houden aan de kade die zich uitstrekt van
het kanaal langs de oude schilderachtige kerk, nu reederijgebouw, tot den ouden
vuurtoren.

Badplaats Noordwijk.

Men hoort hier bekende namen als Willy Sluiter, Blommers, mevr. Tadema
Groeneveld, Pieterse, Gruppé, Musette. Aan hen dankt men hier vooral aan de
Zuidzijde een paar aardige schilderachtige huizen. Aan de kade vindt men ook een
paar groote hotels en vele goede pensions of gemeubileerde woningen voor badgasten.
Verder in het Zuiden, geheel buiten het dorp, te midden der groene duinen, ligt het
Zee-
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Hospitium voor kinderen. Men hoopt hier vooral lijdertjes aan scrophulose, scoliose
en dergelijke ziekten door de goede zeelucht te genezen en zoo mooglijk, operatie's
te vermijden. Het groote, doelmatige, zeer hygenisch ingerichte gebouw is gesticht
uit een gift van den heer A.S. van den Bergh, een der directeuren der beroemde
margarinefabrieken. Het staat onder leiding van mevr. Van Dorp - Beucker Andrae.

DOMBURG. (Afgestaan door Vreemdelingenverkeer).

De plaatsruimte belet aan onze badplaatsen die bespreking te wijden, die ze
toekomt. De Stamgenoot in het buitenland moge in het bovenstaande echter, als hij
ons land niet kende, een aanleiding vinden, om het dezen zomer eens te bezoeken,
en vooral ook, om ons strand te komen zien. Hij zal hartelijk welkom wezen.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Rome.
De schitterende triumf, door Mengelberg tot tweemalen toe behaald in de Koninklijke
Akademie van Sint Cecilia, werd indirect ook een triumf voor het Nederlandsche
element in Rome. Na het eerste concert, op 10 Mei, wist men ternauwernood, dat de
gevierde maëstro Nederlander is. Op het program stond hij als W i l h e l m Mengelberg
aangegeven, en bijna algemeen hield men hem voor een Duitscher. Maar na het
tweede concert, op 17 Mei, spraken de bladen vol bewondering over ‘den
formidabelen H o l l a n d s c h e n dirigent, die met een tooverstaf het orkest van Corea
als 't ware vernieuwd had’. En op het programma stond ditmaal zijn echt-Hollandsche
naam W i l l e m met eere vermeld.
Waaraan deze omkeer toe te schrijven? In de eerste plaats natuurlijk aan de
populariteit, die Mengelberg zich intusschen had gewonnen. Maar ook en niet weinig
aan het optreden van eenige landgenooten, die wisten te verhinderen, dat deze
Nederlandsche beroemdheid zou worden geännexeerd door ‘Deutschland über Alles’.
Zij zorgden voor een behoorlijke schrijfwijze van zijn naam, waarop Mengelberg
zelf erg gesteld is. Zij lieten hem, vóór de pauze, een fraaien lauwerkrans aanbieden,
met de nationale kleuren versierd en waarop, voor iedereen leesbaar, het opschrift
prijkte: O m a g g i o d e g l i O l a n d e s i i n R o m a . Zij hadden ook de directie
verzocht, dat bij de aanbieding van dit huldeblijk het W i l h e l m u s zou gespeeld
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worden, aan welk verzoek men gaarne zou voldaan hebben, als wegens de hooge
tegenwoordigheid van Koningin Marguerita de étiquette geen bezwaar had opgeleverd.
Nu kent heel Italië Mengelberg als Nederlander. Op de enkele landgenooten, die
over de grenzen naam maken, behooren wij zuinig te zijn en niet zoo gemakkelijk
hun nationaliteit, die immers ook voor ons een eeretitel is, te laten wegmoffelen. Een
klein volk worden wij eerst dàn, wanneer wij onze groote mannen niet hoog houden,
ook en overal tegenover het buitenland. Geen chauvinisme; doch waar het pas geeft,
een rustig en fier zelfbewustzijn toonen, is het afdoende bewijs van een krachtig en
gezond nationaal leven.
R o m e , 30 Mei 1908.
Dr. G. BROM.

Jaarverslag 1907/8, der Afd. Stellenbosch.
In het afgeloopen jaar werd als krachtig middel tot propaganda de De Ruijter-avond
beschouwd. Deze welgeslaagde avond leverde echter geen nieuwe leden aan de Tak
Stellenbosch, niettegenstaande Professor de Vos duidelik en dringend doel, nut en
werkkring van 't Verbond uiteenzette en aanspoorde tot lid worden.
Door vertrek, overlijden en bedanken verloren we drie leden. Een nieuw geworven
lid verliet Stellenbosch.
Moge onze Tak onder nieuwe politieke omstandigheden in 1908/9 in ledental
toenemen.
E.C. GODEE MOLSBERGEN,
Sekretaris Tak Stellenbosch A.N.V.
26 Febr. 1903.
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Jaarverslag over 1907 van het Hollandsch Gezelschap te Berlijn.
Volgens artikel 15 van de statuten moet de jaarvergadering in de maand Januari
gehouden worden, en is het Bestuur verplicht daarin verslag te doen, over den toestand
en de werkzaamheden der vereeniging in het afgeloopen jaar.
Gaarne voldoet het Bestuur aan dezen plicht en het is voor mij een aangename
taak, mede te deelen hetgeen de vereeniging sedert hare oprichting bereikt heeft.
We mogen het afgeloopen jaar nu juist niet als één aanzien, waar we zonder veel
zorg en veel arbeid doorgekomen zijn; we kunnen het wel tot de moeilijkste rekenen,
die de vereeniging ooit zal door maken. Maar wanneer de verdere ontwikkeling zoo
voort blijft gaan, als 't tot op heden het geval geweest is, dan kunnen we ook getroost
de toekomst te gemoet gaan.
Het is zeker van belang heden te vermelden, wie de oprichters van onze vereeniging
zijn. Het zijn de heeren P.J. van Wielink, W. Jelsma en C.H.F. van Heusden. Wanneer
wij dat nu weten, ligt de vraag voor de hand, ‘waarom hebben zij een vereeniging
opgericht?’ In artikel 2 van de statuten, zinsnede b vindt men ten deele het antwoord:
‘handhaving van de Nederlandsche taal’. Dat was het, wat genoemde heeren bewoog
een vereeniging op te richten, die voor alle landgenooten open zoude staan, en waar
men weer Hollandsch spreken en denken, waar men weer Hollandsch leven kon. Het
is hun, die reeds vele jaren hier zijn welbekend, dat helaas vele van onze landgenooten
voor het vaderland verloren gaan omreden er geen banden meer bestaan, die hen
daarheen trekken. Hoevelen zijn er niet, die hun moedertaal, wanneer al niet geheel,
dan toch voor het grootste gedeelte verleerd hebben. Hoevelen zijn er niet, die door
de hier heerschende invloeden het Hollandsche karakter verloren hebben, en door
onvoldoende kennis van hun vaderland, de Hollandsche, de moedertaal en der
voorvaderen zeden met zekere minachting beschouwen. Doch er waren er ook nog,
die hunne taal, hunne zeden, hun vaderland lief hadden en dat alles ook in den
vreemde bewaarden. Hier ontbrak het evenwel aan aaneensluiting. Deze aaneensluiting
wenschten de oprichters tot stand te brengen, al de genoemde euvels te bestrijden.
Dank zij de hulp hun daartoe door vele landgenooten verleend, mochten zij er in
slagen hun doel voor het grootste deel te bereiken.
Op Dinsdag den 19en Juni 1906 kwamen voor het eerst acht landgenooten te
zamen, om een bespreking tot oprichting van een Hollandsche vereeniging te houden.
Het was in ons eerste vereenigingslokaal, Dircksenstrasse 36. Op dien avond werd
de grondsteen gelegd voor het gebouw, genaamd: ‘Het Hollandsch Gezelschap te
Berlijn’. Dat men het ernstig meende bewees de verkiezing van een voorloopig
Bestuur, 't welk bestond uit de heeren P.J. van Wielink, voorzitter; C.H.F. van
Heusden, secretaris; mej. Joh. Kramer, penningmeesteresse; de heeren E.D.
Ganzevoort en W. Jelsma, plaatsvervangende bestuursleden.
Dat er ook verlangen was om te bereiken, wat de oprichters ten doel hadden,
bewees de mededeeling van den heer Wielink, dat hij met het Alg. Nederl. Verbond
te Dordrecht in briefwisseling was getreden en dat genoemd Verbond zijn welwillende
medewerking had toegezegd door zijn schrijven van 15 Juni 1906. In deze bijeenkomst
ontving het voorloopig Bestuur ook de opdracht een reglement uit te werken.
Reeds den 31en Juli 1906 kon de eerste vergadering gehouden worden en was het
Bestuur in staat een ontwerp-reglement aan deze vergadering voor te leggen.
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Het is overtollig om verdere mededeelingen te doen, die betrekking hebben op de
prilste jeugd van Het Hollandsch Gezelschap, maar wel mogen eenige merkwaardige
datums worden genoemd.
Werd de eerste bijeenkomst door acht landgenooten, de eerste vergadering,
gehouden op 31 Juli 1906, door tien leden bezocht, zoo telde de derde vergadering
van 4 Sept. 1906 reeds twintig leden en in die vergadering werd het verantwoordelijk
Bestuur gekozen, bestaande uit de heeren P.J. van Wielink, voorzitter; C.H.F. van
Heusden, secretaris; mej. Joh. Becker, penningmeesteresse en de heeren E.D.
Ganzevoort en W. Jelsma, plaatsverv. bestuursleden.
Op den 2en October 1906 werden de statuten en reglementen door de vergadering
aangenomen en van dien datum af dagteekent de oprichting onzer vereeniging. Den
13en van dezelfde maand werden statuten en reglementen door den President van
Politie te Berlijn goedgekeurd. Onze pogingen om eene Zelfstandige Afdeeling van
het Alg. Ned. Verbond te worden, mochten slagen en door brief van 12 Dec. 1906
werd ons bekend gemaakt, dat de statuten en reglementen door het Hoofdbestuur in
zijne vergadering van 8 Dec. 1906, gehouden te Antwerpen, goedgekeurd waren, en
onze vereeniging als Zelfstandige Afdeeling toegelaten was. De eerste commissarissen
van toezicht werden benoemd in de vergadering van 6 Nov. 1906: het waren de
heeren A. Brouwer, W.F. van Heusden en J. van Staalduinen. Zoo had de vereeniging
reeds in 1906 veel bereikt. Waren het evenwel alleen vergaderingen, die ons toen te
zamen brachten? Geenszins. Onvergeten zullen de genoeglijke Dinsdagavonden
blijven voor hen, die zoo vaak in ons eerste vereenigingslokaal om den disch
geschaard waren. Hoeveel avonden werden daar niet door gezellige en leerrijke
voordrachten gesleten. Wij herinneren aan het eerste nationale feest, 't welk ons op
den 31en Augustus 1906 zooveel genot bracht. Hoe eenvoudig dit ‘Koninginnefeest’
ook herdacht werd, zoo getuigde toen elke gelaatstrek van die schare Nederlandsche
mannen en vrouwen van voldoening. Dan denken wij aan het St. Nicolaasfeest van
5 Dec. 1906, 't welk door niet minder dan twee en vijftig volwassene personen en
acht kinderen bezocht was. Ja, het laatste halfjaar van 1906 was voor de vereeniging
voorspoedig. In dien tijd reeds bereikten wij een ledental van drie en twintig, waarvan
echter nog vier leden vóór den 31en December zich afmelden; twee daarvan wegens
vertrek naar elders.
Reeds in 1906 werden de wekelijksche bijeenkomsten druk bezocht, maar in 1907
steeg het aantal bezoeksters en bezoekers in ruime mate. Ook het ledental steeg, en
in 1907 werden niet minder dan ‘vier en dertig’ nieuwe leden opgenomen. Het zoude
zeker een genot geweest zijn, wanneer we daartegenover geen leden van de ledenlijst
hadden moeten afschrijven. Achttien leden bedankten in 1907 voor het lidmaatschap,
ten deele wegens vertrek naar elders, ten deele wegens gebrek aan belangstelling.
Het is een zware taak om het een ieder naar den zin te maken; dat moest het Bestuur
ook vaak ondervinden. Het is evenwel steeds den weg opgegaan, dien het bij de
oprichting voor oogen had. Men wist vooruit, dat de tegenstand niet zoude uitblijven
en dat menigeen niet verder met ons wilde gaan, maar door manmoedig standhouden,
bereikte de vereeniging meer dan men gedacht had, dat bewijst de toename van het
ledental.
In Febr. 1907 vond er een Bestuursverandering plaats door het aftreden van den
heer E.D. Ganzevoort in wiens plaats de heer W.F. van Heusden gekozen werd.
Hoe gezellig ons eerste clublokaal in de Dircksenstrasse ook was, toch moesten
wij het spoedig verlaten omdat de ruimte voor ons te klein geworden was. Men
besloot een nieuw ‘Tehuis’ te zoeken, hetwelk spoedig gevonden was in de
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Sophienstrasse 17/18, in ons tegenwoordig vereenigingslokaal. Op Woensdag den
27en Febr. 1907 hielden wij hier onzen intocht en wel in de Turnerzaal. Gezellig
was die avond in ruime mate, vooral door de medewerking van mej. A.G. de Leeuw
(Geertruida Carelsen), die uit hare werken een voorlezing hield. Ten gehoore
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werd gebracht ‘Te Kleiwijk’ uit Noord-Hollandsche Vertellingen.
Reeds den 24en Maart werden we wederom opgeroepen om een feestdag te
herdenken. Aan de oproeping, door de feestcommissie gedaan, hadden een veertigtal
landgenooten gehoor gegeven. Zij herdachten op passende wijze den driehonderdsten
geboortedag van onzen zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruijter. Dank de
medewerking van vele dames- en heerenleden, slaagden we uitstekend en was de
voordracht van den heer W.F. van Heusden het glanspunt van den avond. Voor het
eerst werden toen de aanwezigen door een zangvoordracht van een mannenkwartet
verrast, 't welk uit de leden gevormd was.
Goed voorgaan doet goed volgen, zegt het spreekwoord, want zie, in de vergadering
van den 8en Mei werd er besloten een zangkoor op te richten. Dit kwam ook tot stand
en wel onder leiding van de heeren P.J. van Wielink en W.F. van Heusden. Terzelfder
tijd ontstond een letterkunde-club, doch helaas, haar bestaan was kort.
Na eenige weken van gezelligheid en werkzaamheden konden we wederom een
feestdag herdenken. Het was de 31e Aug. 1907, die ons tezamen riep en door welken
wij tezaam gebracht werden in eendracht en liefde voor Vaderland en Vorstin. Zestig
landgenooten waren dien avond vereenigd, en bovendien telden we nog zes
vertegenwoordigers van ‘Jong Holland’. Met goed gevolg kwam dit feest tot stand
en met uitstekenden uitslag werd het gevierd. Dit feest alleen deed tien leden
toetreden. Dien avond zond de vereeniging een huldigingstelegram aan Hare Majesteit,
waarop de voorzitter den volgenden dag een dank-antwoord ontving.
In de Nov.-vergadering vond de verkiezing van het Bestuur plaats voor het jaar
1908. Met eenige wijziging werd het herkozen. De voorzitter, de heer P.J. van
Wielink, wenschte voor deze betrekking niet meer in aanmerking te komen en zoo
werd de heer W.F. van Heusden tot voorzitter benoemd, terwijl de heer P.J. van
Wielink als plaatsvervangend bestuurslid in het Bestuur bleef. Den 4en December
werden tot commissarissen van toezicht, volgens art. 14 der statuten, benoemd, de
heeren P. van, Bergen, M. Polak en W. Umbreit.
In 1907 werden twaalf leden- en negen bestuursvergaderingen gehouden. De
ledenvergaderingen werden in 't geheel door 171 leden bezocht, alzoo in doorsnede
elke vergadering door 14 leden. Wanneer men het ledental der vereeniging in
aanmerking neemt, dan zal men toegeven, dat het bezoek talrijker had moeten zijn.
Daarentegen waren de bijeenkomsten veel beter bezocht en telden we op een
October-Woensdagavond 52 dames en heeren.
Zoo bereikte de vereeniging ‘Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn’, dat vele hier
wonende landgenooten een nauwere aaneensluiting zochten en vonden en dat tevens
weer bij velen de sympathie voor vaderland en moedertaal levendiger werd. Voorts
vonden drie landgenooten door bemiddeling onzer vereeniging een werkkring; twee
vonden hun levensgeluk en besloten later in den echt te treden.
Zoo telde dan de vereeniging op den 31en Dec. 1907, 35 gewone, één begunstigend
en 5 buitengewone leden.
Over den geldelijken toestand der vereeniging zal onze penningmeesteresse
mededeeling doen en daaruit zal u blijken, dat we ook spaarzaam huisgehouden
hebben.
Als slotwoord wenschte ik nog te zeggen, dat mijne bewering aan het begin van
mijn verslag gedaan, zeker niet te voorbarig was en dat we getroost de toekomst te
gemoet kunnen gaan, wanneer de verdere ontwikkeling gelijken tred houdt met die
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van 1907. Dit ligt hoofdzakelijk in de macht van de leden. Werken zij met het Bestuur
hand in hand, zorgen zij voor nuttige en gezellige afwisseling, zoo zal zeker elk
landgenoot in onze vereeniging een plaats der rust en der verademing vinden.
Moge het ons in 1908 aan hulp, kracht en gulle bijdragen niet ontbreken.
De Secretaris,
C.H.F. VAN HEUSDEN.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam
De Boeken-Commissie werd dezer dagen verrast door een gift van f10. -, door een
ongenoemde uit Groningen voor ‘haar schoon doel’. De onbekende gever kan zich
verzekerd houden, dat deze verrassing haar bijzonder welkom was. Hartelijk dank!...
Zulke dingen sterken onze handen en onzen moed... Wij ontvangen al weer heel wat
boeken. En overal vandaan. Ook daarvoor dank aan de gevers!
***
Het Jaarverslag werd door ons de heele wereld over gezonden: o.a. aan alle
Vertegenwoordigers en Zelfstandige Afdeelingen. Mede hieraan danken wij zeker
een aanvraag om boeken uit Egypte (voor de Nederlandsche werklieden aan 't
Suez-kanaal bij Ismailia) en een uit Swakopmund, D.Z.W.A., ook voor eenige
Nederlanders.
Ook de Legatie-wacht te Peking komt aan de beurt.
***
Bij zooveel, dat ons tot groote erkentelijkheid en voldoening stemt, blijft 't ons een
oorzaak van minder opgewektheid, dat zooveel Afdeelingen nimmer taal of teeken
van zich doen hooren. Hoe is 't toch mogelijk, dat zulke menschen zich niet eens op
de hoogte laten stellen van ons werk, om eerst dan zich terug te trekken, voor 't geval
zij er zich niet toe opgewekt gevoelen?... Geldt ook hier niet: onbekend maakt
onbemind? Weten zij wel, dat ons werk niet alleen krachtig de propaganda voor 't
A.N.V. steunt, maar dat er niet weinigen zijn, die - hoewel om verschillende redenen
geen lid van ons Verbond - de Boeken-Commissie m e t a l l e m a c h t steunen?
Hoe komen dan zooveel A.N.V.-ers tot die bedroevende mate van onverschilligheid?
Want onze arbeid voor Nederlanders ‘in verstrooiing’ wordt met den dag uitgebreider
- en wij m o e t e n a l l e n kunnen helpen!... Laten wij 't u toch eens mogen komen
uitleggen: u zult overtuigd worden!!...
***
Exemplaren van 't laatste Jaarverslag blijven bij ondergeteekende beschikbaar.
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 9 Juni '08.
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Noord-Nederland.
Bezienswaardigheden in Noord-Nederland.
(Inzendingen voor deze rubriek worden dringend verzocht door de Afdeeling
Stamverkeer, Javastraat 90, Den Haag).
17-19 Juli: Wielrijdersfeesten van den Alg. Nederl. Wielrijdersbond te Haarlem.
(18 Juli) Ommegang, voorstellende het toerisme door alle eeuwen.
16-25 Juli: Nationale photographie-tentoonstelling te Zeist.
24-26 Juli: Intern. honden-tentoonstelling te Zutphen.
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Van de afd. stamverkeer.
Lustrumfeesten te Delft.
29 Juni-4 Juli 1908.
Over eenige weken zullen te Delft de feesten plaats hebben ter herdenking van het
60-jarig bestaan van het Delftsch Studenten Corps. Vooral merkwaardig zijn deze
lustrumfeesten van de Noord-Nederlandsche studenten*) daar zij in karakter zoo
geheel verschillen van soortgelijke herdenkingen aan vreemde inrichtingen van
Hooger Onderwijs.
Daar toch bestaan de feesten gewoonlijk uit een simpele verkleedpartij van
studenten zonder verder eenige aantrekkelijkheid voor buitenstaanden; hier in
Nederland een feestweek met verschillende hoofdmomenten waarin ieder student
die een rol vervult, hetzij in den optocht, hetzij in een of ander spel; zich geheel
inleeft in de toestanden van den tijd welke door de feestweek wordt voorgesteld. Dan
is het niet een feestweek alleen voor de studenten, maar leeft een groot deel van
Nederland mee en komen van verre oorden menschen naar Delft om het schoons

dat hun te zien zal worden gegeven, te bewonderen.
De burgerij van Delft vormt langen tijd van tevoren ‘buurtcommissies’ die elk
hun eigen wijk zullen versieren in den trant van den uitgekozen tijd, waardoor
gedurende de feesten de stad een eenig aanzien krijgt.
Ter voorbereiding van een lustrum wordt ongeveer een jaar van te voren een
maskerade-commissie gekozen, die de opdracht heeft uit te maken, welk onderwerp
het meest geschikt is om te worden voorgesteld; waarna later een feest-commissie
wordt benoemd om in samenwerking met de voornoemde commissie de zaken verder
te regelen.
Het feestterrein met feestgebouw is de Stads-Doelen. Door een contract met de
gemeente heeft het D.S.C gedurende de lustrumweek en den tijd noodigl voor het
aanbrengen van versieringen e.d. de vrije beschikking over de Stads-Doelen met
tuin. Voor het dit jaar te houden steekspel heeft men daarbij nog een terrein moeten
zoeken. Hiervoor is een stuk van de Markt gekozen
Daar verrijst een tribune met pl. m. 2000 plaatsen met ernaast een stalling voor
de 22 eigen paarden der tournooiridders, herauten en pages.
*) Het D.S.C. dat de meeste studenten der Techn. Hoogeschool omvat (zonder onderscheid van
politieke of geloofsrichting) herdenkt evenals de meeste Corpsen der andere
Noord-Nederlandsche Hoogescholen elke afgesloten reeks van 5 jaren van zijn bestaan door
een Maskerade.
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Van 4 Mei af wordt op een terrein dat daarvoor door de militaire overheid
welwillend beschikbaar is gesteld iederen dag en bij iedere weersgesteldheid door
degenen die aan het steekspel zullen deelnemen, geoefend en ontvangen zij daar een!
soortgelijke opleiding zooals de vroegere tournooiridders die ook genoten.
Waar reeds eenigszins is vooruit geloopen door te spreken van een tournooi, dient
hier vermeld te worden, dat in de feestweek zal worden doorleefd de tijd van Lorenzo
de Medici**). De hoofdpersoon Lorenzo de Medici, die gedurende deze week dan
ook geheel beschouwd en behandeld wordt als een werkelijke Lorenzo die over
Florence gebiedt, neemt zijn intrek in een huis, dat voor deze gelegenheid uitwendig
zal worden vervormd om het aanzien te krijgen van het Palezzo de Medici in Florence,
en welks vertrekken in Florentijnsche paleiszalen zullen worden veranderd.
Als onmiddellijke omgeving van den hoofdpersoon heeft men zijn hofhouding,
waarin ook enkele jonge meisjes zullen fungeeren als hofdames van de beminde van
Lorenzo, van Lucretia Donati.
De artistieke leider der feesten zal zijn de bekende schilder Henricus uit Den Haag,
aan wien reeds eenige maanden geleden werd opgedragen het maken van teekeningen
der costuums, opdat ieder in de gelegenheid zou zijn een hem geschikt voorkomend
costuum te kunnen kiezen. In 't geheel zal de optocht uit ongeveer 150 personen
bestaan, zoowel te paard, als te voet. Daaronder behoort een koor, dat gedurende den
optocht verschillende liederen ten gehoore zal brengen.
Aan de costuums is ditmaal bijzondere zorg besteed, vele stoffen zijn voor deze
bijzondere gelegenheid volgens bepaalde aanwijzingen geweven.
Zeer zeker zal dit er toe bijdragen om deze optocht te doen zijn een der meest
schitterende, waarmede ooit een lustrum is gevierd. Het ontwerpen en inrichten der
feestzaal werd aan Henricus en Toon Dupuis opgedragen, welke de tegenwoordige
groote concertzaal van de Stads-Doelen zullen herscheppen in een Florentijnsche
feestzaal.
Aan een der korte zijden der zaal is een terras uitgebouwd; met een kijk op het
schoone Fiésole; waar-

**) De Maskerade-commissie liet hierover een keurig boekje verschijnen, waarin dezen tijd
geheel wordt behandeld. (Prijs ingen. f0.60, ingeb. f1. -).
De portretten in dit artikel zijn uit het boekje, uitgegeven bij den heer Waltman te Delft.
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op een gebarenspel zal worden opgevoerd, zooals dat aan Lorenzo's paleis meermalen
werd gegeven.

Lorenzo de' Medici.

Na den Maskerade-optocht, die zal plaats hebben gedurende den middag en den
avond van den 30en Juni, op welken dag zich de schitterende stoet van Lorenzo met
vele Florentijnsche edellieden en ridders langs Delft's grachten zal bewegen om ieder
toeschouwer in verrukking te brengen over zooveel pracht, zal het hoogtepunt van
de feestweek op Donderdag den 2en Juli bereikt worden.
In den namiddag van dezen dag zal het Florentijnsch Steekspel worden gehouden,
zooals Lorenzo dat eens voor zijn beminde Lucretia Donati heeft gegeven en dat
getrouw zal worden nagevolgd, volgens de gedichten van den Italiaanschen dichter
Pulci, die dit tournooi heeft bezongen.
Zeer veel luister zal aan dezen namiddag worden bijgezet doordat H.M. Koningin
Wilhelmina; Z.K.H. Prins Hendrik en H.M. de Koningin-Moeder, Hunne toezegging
hebben gedaan om dit steekspel met hunne tegenwoordigheid te vereeren.
Zijn de vorstelijke personen in de voor Hen bestemde loge, gelegen in een der
lange zijden der tribune, gezeten, dan zullen fanfares de aankomst van Lucretia
verkondigen.
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Dan zal Lucretia door een der zware poorten het terrein binnentreden, voorafgegaan
door twaalf zingende bloemenmeisjes, waartusschendoor een aantal
bloemenstrooiende jongentjes zich zullen bewegen.
Daarachter zullen volgen enkele chevaliers en herauten, de scheidsrechters, die in
lastige gevallen zullen beslechten aan wie de overwinning moet worden toegekend,
de geestelijken, die het terrein zullen wijden. Dan komen de ridders, die zoo straks
zullen deelnemen aan den kamp om voor hun heer en meester blijk te geven van
hunne behendigheid en wordt de stoet gesloten door Lorenzo, die met uitbundig
gejuich wordt ontvangen.
Wanneer Lucretia met hare hofhouding en bloemenmeisjes in de voor haar
bestemde loge gezeten is, wanneer de scheidsrechters hunne plaatsen tegenover de
Koninklijke loge hebben ingenomen, zal nieuw bazuingeschal het begin van het
steekspel aankondigen.
Twee aan twee zullen de geharnaste ridders in de arena binnentreden om zich met
elkander te meten, en te trachten hunne lansen door een forschen stoot op den
tegenstander te breken. Diegene, die zijn lans op het harnas van den tegenstander
breekt, zal overwinnaar zijn. Wanneer dan nog alleen Lorenzo en één andere ridder
zullen zijn overgebleven dan zal Lorenzo ook in dezen laatsten kamp onder het
gejuich der toeschouwers als overwinnaar zegevieren.
Behalve dit steekspel zal den deelnemers aan de feestweek een meer ernstig spel
worden voor oogen gevoerd. Dit is het reeds vroeger genoemde Mimenof
gebaren-spel.
Dit Mimenspel, waarvoor de Nederlandsche dichter P.C. Boutens de verzen heeft
gemaakt; waarvoor de componist Koeberg de muziek componeerde en waarvan de
regie is opgedragen aan den bekenden Royaards en Henricus, zal eenig zijn in de rij
van tooneelspelen, die ooit in Nederland zijn opgevoerd en het is daarom zeer zeker
wel vermeldenswaard, dat Delftsche studenten tot het opvoeren van dit soort spelen
den eersten stoot zullen geven. Hetgeen in dit Mimenspel ten tooneele zal worden
gebracht, heeft betrekking op het leven van den Griekschen wijsgeer Plato van wien
Lorenzo de Medicï een groot vereerder was. De te zeggen verzen dienen om in het
Ie en 5e tafreel de gang van zaken duidelijk te maken, terwijl gedurende het geheele
spel de muziek zich zal laten hooren.
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Lucrezia Tornabuoni.

Gedurende de geheele feestweek zullen verder iederen middag muziekuitvoeringen
plaats hebben op het
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feestterrein, terwijl des avonds aldaar de verschillende bals en tuinfeesten gegeven
zullen worden door Corps en Corps-Vereenigingen.
Aan het einde gekomen zijnde van een overzicht van hetgeen er in de feestweek
zal gedaan worden, hoop ik, dat het bij velen een opwekking moge zijn om zich een
of meerdere dagen der week van 29 Juni - 4 Juii 1908 naar Delft te begeven, om daar
in verrukking te komen over het vele schoons dat er te zien zal worden gegeven, en
moge het verder strekken om overal waar A.N.V. leden wonen, dus ook in 't
buitenland, den naam van ons Nederland, van zijn studenten-corpsen, en in 't bijzonder
dien van het Delftsch Stndenten-Corps hoog te houden.
***
Voor A.N.V. leden buiten- en binnenland), welke gedurende de lustrumweek Delft
wenschen te bezoeken, zijn alle mogelijke inlichtingen
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Filippino Lippi.
(Florentijnsch schilder).

te bekomen bij ondergeteekende, terwijl hij ook desverlangd gaarne plaats zal nemen
en logies bespreken.
Met het oog op den korten beschikbaren tijd wordt aanbevolen, aanvragen om
inlichtingen ten spoedigste in te zenden aan
J.W. STORM VAN
's GRAVENSANDE,
Markt 14, Delft.

Programma der voornaamste feestelijkheden:
Dinsdag: 's middags en 's avonds: Optocht.
Woensdag: 's middags: Mimenspel.
Donderdag: 's middags: Florentijnsch steekspel.
Vrijdag: 's middags: Florentijnsch steekspel.
Vrijdag: 'savonds: Mimenspel.
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Sneeker zeilwedstrijd.
Nu het zeilseizoen weer geopend is en onze wedstrijd weer in 't verschiet ligt (dit
jaar zal hij gehouden worden op Woensdag 19 Augustus), grijp ik gaarne de
gelegenheid aan, mij door den verkeerbezorger alhier aangeboden, om iets over dien
wedstrijd in dit blad mee te deelen, in de hoop, dat daardoor menig buitenlandsch
en ook binnenlandsch A.N.V. lid worde opgewekt, om dit feest te gaan bijwonen.
Het is toch van algemeene bekendheid, dat de jaarlijksche zeilpartij op het Sneeker
Meer een van de belangrijkste sportgebeurtenissen in ons land is en steeds geweest
is. En thans zoo mogelijk nog meer dan vroeger, omdat sinds 'n paar jaar onze
vereeniging haar bakens heeft verzet en niet alleen laat zeilen volgens de bepalingen
der Verbonden Zeilvereenigingen in Nederland en België, maar ook heeft ze aan
haar wedstrijd verbonden 'n manoeuvreer-wedstrijd van motorbooten.
En toch is onze wedstrijd niet de belangrijkste in ons land. Wanneer men b.v.
daarmee eens vergelijkt de wedstrijden, die gehouden worden door de ‘Kon. Ned.
Zeil- en Roei-Vereeniging’ en door ‘Het Y’ te Amsterdam of door de ‘Kon.
Marine-Jachtclub’ te Willemsoord, dan springt al dadelijk in het oog, dat daar veel
meer aan den wedstrijd zelf ten koste wordt gelegd, dat deze als zoodanig hooger
staat dan die te Sneek. En trots dat hebben ze lang niet die vermaardheid, trekken ze
niet half zoo veel vreemdelingen.
Hoe komt dat?
Het antwoord ligt voor de hand. Daar is eerstens de schilderachtige omgeving.
Kent gij Friesland, lezer, kent gij onze plassen, omlijst door lachende oevers, die met
dorpjes en boerderijen bezaaid zijn, overstelpt door kleurrijken hemel? Stel u voor
in zulk 'n omlijsting 'n ge-wir-war van schepen, groot en klein, wapperend en
flapperend van dundoek en zeilen, door nauwe vaarten eerst, dan zich verspreidend
op ruimer terrein, maar nog altijd 'n volte gevend van vaartuigen; stoombooten bij
massa's, statig, zwart van menschen, drijven daartusschen; ze hebben
dorpsfanfarecorpsen aan boord en vroolijk klinkt de muziek; en als kleine
torpedojagers vliegen door dat schepen-gewoel, zwaaiend en zwenkend door hoeken
en gaten, de rappe motorbootjes. Deze alle komen om te zien naar den wedstrijd; ze
maken tochtjes over ‘de’ Meer, of zoeken 'n mooie ligplaats, van waar ze goed kunnen
zien.
De meesten echter scharen zich om het hoofdkwartier der directie, de ‘Roekoepôlle’
'n eilandje midden in het meer, waar ook de jury op haar ‘Kraaienest’ ijverig den
stand van den wedstrijd noteert en seinen geeft aan de mededingende vaartuigen. En
ondertusschen jagen deze maar al ‘de’ meer in 't rond langs afgebakende baan. Soms
gaan ze verloren in de schepen-massa, doch spoedig zie je ze weer opduiken, kenbaar
aan hun sober uiterlijk en hun hoogte tuigage. En dat schepengewoel voor en na en
tijdens den wedstrijd maakt zulk 'n overweldigenden indruk, dat de schrijver van
‘Brieven uit de Hoofdstad’ in de Leeuwarder Courant verleden jaar uitriep, noch
binnens- noch buitenslands ooit zoo iets gezien te hebben.
Maar er is nog 'n andere reden, waarom onze wedstrijd zoo populair, zoo alom
bekend is.
Dat is, omdat het 'n volksfeest, op en top 'n volksfeest is. Hardzeil-dag is bij ons
aan het vermaak gewijd. Zaken staan stil, winkels zijn gesloten, ieder, die maar
eenigszins kan, krijgt vrij af. Want het valt onder ieders bereik den wedstrijd bij te
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wonen. Daar zijn geen tribunes opgericht, waar je tegen hoogen prijs 'n plaats kunt
bemachtigen. Neen, voor 'n bagatel brengen stoombooten je van en naar het terrein,
en je hebt dan nog 'n mooi tochtje bovendien. En daar ginder, op 'n grooter eiland,
vlak bij den wedstrijd wacht u 'n landelijke kermis; en het is daar 'n gejoel en gejuich
dat het is, of heel Friesland op dat kleine plekje grond zijn zonen en dochteren heeft
losgelaten om te genieten van het water, dat hen electriseert en opwindt tot zorgelooze
vreugde.
Zie, dat moet het zijn wat ons feest voor vreemdelingen zoo echt, zoo
indrukwekkend maakt, de omgeving, de omlijsting van den wedstrijd, nog meer dan
de wedstrijd zelf. En ik geloof niet, dat ooit iemand, die 'n verren tocht gemaakt
heeft, om dit ie zien, daarover berouw heeft gehad. Vol vertrouwen

durf ik dus hen, die in Augustus ons land zullen bezoeken, aanraden, om den 19
Augustus te bestemmen voor Sneek. Zij zullen zeker niet onvoldaan over wat zij
daar te zien krijgen, huiswaarts keeren.
Volledigheidshalve wil ik er neg bijvoegen, dat de directie dit jaar op den zeildag
twee leden-booten zal laten varen, waarop vreemdelingen plaats kunnen krijgen voor
f1.50 met inbegrip van toegang tot het feestterrein (Directie-pôlle).
TH. DOKKUM,
Secretaris der Zeilvereeniging ‘Sneek’.
Sneek.

Van de Afdeelingen.
Stud.-Afd. Groningen.
De heer S. Scholtens, Secretaris, schrijft:
Dinsdag 5 Mei j.l. werd de Groningse Studenten-Afdeling van het Alg. Ned.
Verbond opgericht.
Nadat in 't begin van het jaar Mr. B. ten Bruggen Cate, Secretaris van het Kollege
van Kuratoren op het ontbreken van een Stud.-Afd. aan onze Hogeschool en op de
mogelik nadelige gevolgen, die zulks met zich zou kunnen brengen, had gewezen,
werd door enige studenten het initiatief tot stichting van een Afdeling genomen.
Hoewel men gering sukses vreesde, was hét resultaat van de bijeenkomst op 5
Mei toch zeer bevredigend te noemen. Ongeveer 30 leden, waaronder 2 dames traden
als lid toe, terwijl er een niet geringe kans bestaat, dat dit getal spoedig vergroot zal
worden.
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De goede uitslag is voor een groot deel te danken aan den heer A. Wekker, erelid
van de Leidse Stud.-Afd., die zich bereid verklaarde het doel en streven van het Alg.
Ned. Verbond in 't algemeen en de Stud.-Afd. in 't biezonder uiteen te zetten.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
A.C.J.A. Greebe, voorzitter; S. Scholtens, (Viadukt 3), secretaris; W.J.H. Dons,
penningmeester.

Wageningen.
De Secretaris schrijft:
7 Mei j.l. werd door studenten aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en
Boschbouwschool opgericht de Wageningsche Studenten-Afdeeling van het A.N.V.,
met aanvankelijk 24 leden. Het voorloopig bestuur
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wordt gevormd door de heeren G. van Lelyveld, voorzitter; G.B.C. van der Feen,
schrijver; C.W.A. de Jongh, penningmeester; T.D. Schaly en J.W.C. Tichler,
raadgevende leden. Aan dezen zijn de voorbereidende werkzaamheden opgedragen.
De Wageningsche Studenten-Afdeeling - instemmende met het doel en streven
van het A.N.V. - hoopt dat het Verbond, door het toetreden van hen, die zich
bezighouden met den land-, tuin- of boschbouw, hare bemoeiingen voortaan ook zal
kunnen uitstrekken op het gebied van deze takken van volkswelvaart. Het kan dit
doen, door de belangen van den Nederlandschen landbouw in het buitenland te
behartigen, door land-, tuin- en boschbouw beoefenende Nederlanders en
stamverwanten in den vreemde met raad en daad bij te staan, kortom alles te doen,
wat kan strekken tot verhooging van den bloei van den Nederlandschen landbouw.
In het bijzonder wil de Wageningsche Studenten-Afdeeling Zuid-Afrikaanders,
Zuid-Nederlanders en Indiërs opwekken tot het bezoeken van hare onderwijsinrichting,
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
Verder hoopt zij bij een eventueelen tweeden druk van de lijst van Nederlandsche
studieboeken met de andere Studenten-Afdeelingen samen te werken, opdat ook de
titels van studieboeken op het gebied van land-, tuin- en boschbouw daarin worden
opgenomen.

Naar Edinburgh.
Verslag van het bezoek, aan de Zuid-Afrikaansche Unie te Edinburgh, gebracht door
de afgevaardigden der Leidsche Studen-Afdeeling van het A.N.V.
Door de Leidsche Studenten-Afdeeling van het Alg. Ned. Verbond, belast met de
eervolle opdracht, haar te Edinburgh bij de Zuid-Afrikaansche Unie te
vertegenwoordigen, achten wij het een aangename plicht, verslag te doen van ons
bezoek.
De Universiteit van Edinburgh telt een 4000-tal studenten van verschillende
nationaliteiten, in hoofdzaak Schotten. Onder hen zijn 84 Zuid-Afrikaanders, voor
verreweg het meerendeel Hollandsche Afrikaanders. Van die 84 studeeren er 81 in
de medicijnen, de 3 overblijvende voor ingenieur. Juristen zijn er - met het oog op
het Schotsche recht, dat aan deze Hoogeschool onderwezen wordt - niet.
Grootendeels lid van de Edinburgh University Union, welker lidmaatschap voor
alle studenten openstaat, en welke een reusachtig gebouw bezit met vergader-, eet-,
biljart-, rook-, leeszalen enz., worden de Zuid-Afrikaanders onderling vereenigd in
de ‘South-African Union’, een societeit van meer intiemen aard. Aan de wanden veel
herinneringen aan hun geliefd Zuid-Afrika; portretten van hun groote mannen,
photographieën van hun dorpen enz. In deze Unie was het, dat wij een zestal dagen
getuige mochten zijn van het studentenleven onzer Kaapsche, Transvaalsche en
Vrijstaatsche stamverwanten.
Hier bood zich ons de gelegenheid, om in betrekkelijk korten tijd met velen hunner
kennis te maken.
Doel onzer zending was, nadere bekendheid te geven aan het wezen der Leidsche
Vacantieleergangen. Want alleen onbekendheid met het deel en de inrichting ervan
kon de oorzaak zijn, dat Edinburgh tot nu toe in zoo geringen getale op deze
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leergangen vertegenwoordigd was. Deze meening van ons Afdeelingsbestuur was
bevestigd door Dr. C.P. Theron, die te Leiden verklaarde, dat ongetwijfeld veel meer
Afrikaanders - ook uit Edinburgh - naar Leiden zouden komen, indien ze maar beter
over de leergangen ingelicht waren.
Zoo hebben wij dan getracht, wat meer licht te verspreiden. Want inderdaad bleek
ons, dat geheel onjuiste gedachten omtrent onze leergangen voorzaten. Wij vonden
gelegenheid, met vele Afrikaanders persoonlijk over de zaak te spreken, doch weldra
bleek ons, dat wij op deze wijze bij lange niet alle leden der Unie zouden kunnen
bereiken.
Doch de Unie kwam ons hier tegemoet en zette de kroon op het werk harer
gastvrijheid, door ons het voorrecht te verleenen, in hare vergadering het woord te
mogen voeren.
Deze vergadering had plaats Vrijdag 8 Mei. De eerst-ondergeteekende hield een
rede over de grondgedachten van ons Verbond en over de voorgeschiedenis der
Leidsche Vacantieleergangen; de tweede vulde dit aan en voerde het woord over het
Alg. Ned. Verbond, zooals zich dat in daden uit en verder over de inrichting der
Leidsche Vacantieleergangen. Vooral werd de aandacht er op gevestigd, hoe de
colleges - schoon op zich zelf reeds aangenaam en belangrijk - slechts een klein
onderdeel uitmaken van de geheele instelling. Hoe het doel veel ruimer is:
‘kennismaking met land, volk en studentenschap van Noord-Nederland’. Hoe dit
doel wordt bereikt (b.v. door als regel aan te nemen het stelsel van huisvesting op
studentenkamers; door de gastvrije ontvangst op de studenten-societeit, door de
gezellige bijeenkomsten, door de talrijke en zorgvuldig voorbereide uitstapjes).
Gewaagd werd van de aangename medewerking, door andere Afdeelingen verleend;
van de geringe kosten, kortom van de tallooze voordeden, die het volgen van een
leergang heeft boven het reizen op eigen gelegenheid, daar men dan buiten het volk
blijft staan, in stede van in zijn wezen door te dringen.
Ten slotte werd de leergang beschouwd als uiting van het Verbond, dat niet beoogt,
Noord-Nederland te dienen, maar alle deelen van den Nederlandschen stam, het
Verbond, dat bij die deelen weer het bewustzijn wil kweeken van de hoogere eenheid.
Met groote voldoening vermelden wij, dat een 9-tal Afrikaanders als lid toetraden.
Wij houden ons overtuigd, dat zij een krachtige aanwinst zullen blijken voor 't
Verbond, dat wij gelukwenschen met deze nieuwe leden.
Alvorens ons verslag te eindigen nog enkele ‘afdrukken van indrukken’. Wij
hebben Edinburgh verlaten dankbaar, en met hoop in 't hart.
Dankbaar voor veel gastvrijheid, ons door de Unie en haar leden betoond. Dankbaar
ook, omdat wij er den toestand veel gunstiger vonden, dan wij hadden durven hopen:
wij vonden er een krachtige kern van zelfbewuste Afrikaanders, die niet opgaan in
hun omgeving, die onder elkander niet Engelsch spreken, maar Afrikaansch. Dat
geeft hoop voor de toekomst. Dankbaar zijn wij ten slotte ook, dat ons bezoek ons
weer gesterkt heeft in de overtuiging, dat wij Afrikaanders en Hollanders bij nadere
aanraking elkaar toch zoo goed begrijpen.
Wat nu de leergang betreft, in September zullen de resultaten blijken. Alleen dit
weten wij: Wij hebben bij velen verkeerde denkbeelden weggenomen en
onderscheidenen hebben ons verklaard, dat een bezoek aan Leiden hun zeer toelachte.
Wij hebben te Edinburgh banden van vriendschap met de Zuid-Afrikaansche studenten
aangeknoopt. Mogen die door een tegenbezoek aan Leiden versterkt worden. Dat is
onze oprechte wensch.
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Thans zijn wij aan 't einde van onze taak gekomen. Een woord van dank aan de
Leidsche Studenten-Afdeeling van het Alg. Ned. Verbond voor het vertrouwen, in
ons gesteld, zij het slot van ons verslag.
Mr. A.H. VAN OPHUYSEN.
H.C. LEEMHORST,
Voorzitter der Leidsche Stud.-Afd. van het A.N.V.
L e i d e n , 13 Mei 1908.
Ieder lid brenge jaarlijks ten minste twee nieuwe leden aan!!
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Zuid-Nederland.
Uit onze Takken.
A a l s t . De voordrachten van Hooger Volksonderwijs werden voortgezet en hadden
steeds veel bijval. Traden achtereenvolgens als sprekers op: de heer Dr. Is. Bauwens
met ‘Het dichterlijke en het wezenlijke in de lijkverbranding en lijkbegraving’; de
heer Dr. Leo van Puyvelde, die handelde over ‘Het Vlaamsch Tooneel in de
middeleeuwen’ en een aantal mooi gekozen lichtbeelden daarover te aanschouwen
gaf; de heer Julius Libbrecht, uit Lokeren, die zijn publiek een blik liet slaan in zijn
studie over ‘Aardkunde’ (met lichtbeelden); de heer Omer Van der Haegen sprak
nog ten slotte ‘Over adellijk en burgerlijk leven in de middeleeuwen’, waarmee deze
tweede reeks ten einde liep. Na deze voordracht bedankte de heer Hallaert de
opgetreden sprekers voor hunne bereidwilligheid, alsmede de getrouwe toehoorders
die, het is te hopen, steeds hun ondersteuning aan het werk der Hoogeschooluitbreiding
zullen verkenen.
Op 28 Maart bood de Letterkundige Afdeeling aan hare leden een feestzitting aan,
waarop de heer Lodewijk Herbert, voorzitter van Tak Lokeren, over het leven en de
werken van Helène Lapidoth - Swarth handelde. Allen lof verdient ook de uitvoering
van de andere nummers van het programma. Mevr. Clarijs - Wellekens droeg op
uitnemende wijze ‘Het lied van de Zee’ van H. Swarth en ‘Heer Halewijn’ voor.
Zeer in hun schik waren ook de talrijk opgekomen leden met het spel en den zang
van de dames J. Bomon, A. De Nul, J. Praet, P. Van Herrewegheen van de heeren
Arthur Ghijsbrecht en Isidoor Hallaert.
In een volgende gewone vergadering sprak de heer Theophiel Praet over ‘Rubens
en de Vlaamsche School’.
A n t w e r p e n . Op 23 April traden in de mooie zaal van het Kunstverbond de heer
en mevr. Frederik Rompel (Dordrecht) en de dames Grossouw (Amsterdam) en Krak
(Den Haag) met een Zuid-Afrikaansch programma op. Het was de eerste maal, dat
men te Antwerpen in de gelegenheid was om kennis te maken met voortbrengselen
van de Zuid-Afrikaansche letterkunde.
De heer Rompel zette in een korte inleiding den strijd dien het Zuid-Afrikaansch
te voeren had uiteen en gaf tevens bij alle voorgedragen stukken en liederen eenige
ophelderingen. Men bewonderde algemeen het naïeve en zangerige van die taal,
terwijl de goede wijze van voordragen van mevr. Rompel en de mooie stem en
voordracht van mej. Grossouw algemeenen en luiden bijval vonden, evenals de goede
pianobegeleiding van mej. Krak.
C h a r l e r o i . Op Zondag 15 Maart hield de heer Fassotte van Brussel een voordracht
over Aug. Vermeylen en de nieuwere Vlaamsche Beweging. Op zeer bevattelijke
wijze deed de heer Fassotte uitschijnen, hoe noodzakelijk het voor de Vlamingen is,
den strijd op een zuiver economisch terrein te slechten. Meer en meer moet dat vaak
overdrevene en al te bombastische der geschiedkundige feiten als strijdwapen in den
hoek gezet worden. Op meer praktische en degelijke gronden is nu de strijd der
Vlaamsche belangen ontbrand. Eenige der meest boeiende bladzijden uit Vermeylen's
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‘Wandelende Jood’, door den heer Fassotte voorgelezen, deden eens te meer het diep
aangrijpende van dit prachtige werk uitkomen.
Het laatste feest werd gehouden op Zondag 22 April. Een opkomst zooals nooit
voorheen gezien was geweest. Ruim 40 tot 50 personen, hetgeen, gezien het midden
en de omstandigheden, voor dezen kring een verblijdend feit mag genoemd worden.
Door de dames Billiet en Van Ruymbeke werden liederen en gedichten van René
De Clercq op een prachtige wijze gezongen en voorgedragen. De heer Lefèvre hield
vooraf een voordracht over De Clercq zelve en gaf bij elk voorgedragen gedicht er
de oorspronkelijke aanleiding van, hetgeen zeer veel bijdroeg tot den bijval die allen
te beurt viel.

Holland op zijn malst.
Voor een paar dagen las ik in Mark Twain's kluchtig geschreven boek ‘The Innocents
abroad’ een passus, waarin de schrijver de Amerikanen over den hekel haalt, die,
wanneer zij in Europa reizen, hunne taal niet meer willen herkennen. Hij geeft het
volgende voorbeeld:
‘Er zijn Amerikanen in Italië die waarachtig hunne moedertaal in drie maanden
tijds vergeten hebben. Ze kunnen zelfs hun adres niet meer in het Engelsch in een
hotel-register schrijven. Ik laat hier de bewijzen volgen, die ik woordelijk uit het
register van een hotel in eene zekere Italiaansche stad, opteekende:
L. Ainsworth, t r a v a i l l e u r (hij bedoelde klaarblijkelijk reiziger), Etats Unis;
George P. Horton, e t f i l s , d'A m é r i q u e ;
Lloyd B. Williams, e t t r o i s a m i s , v i l l e d e Boston, A m é r i q u e ;
Ellsworth Baker, t o u t d e s u i t e d e F r a n c e , p l a c e d e n a i s s a n c e
A m é r i q u e , d e s t i n a t i o n l a G r a n d B r e t a g n e ’.
Erger dan deze kinderen van Uncle Sam, zijn sommige Nederlanders die, in h u n
e i g e n l a n d , blijken willen geven, dat zij het Fransch machtig zijn en zich dan
toch zoo belachelijk aanstellen dat, wisten ze hoe er mede gelachen wordt, ze tot
over de ooren rood van schaamte zouden worden. Zoo zag ik onlangs een visietkaartje,
waarop een Nederlander zijn rouwbeklag mededeelde aan een Belgisch vriend, met
het woord: ‘Pour contrôler’.
Advertenties als: ‘Vraagt reiziger of agent, bekend met de b r a n c h e en goed
ingevoerd bij de s o l i d e c l i ë n t è l e ’ zijn al even bespottelijk.
Dankend voor de plaatsruimte.
Uw dw.,
EM. VAN SOEST.
Hasselt.

Zuid-Afrika.
Consul-Gen. Knobel.
Een Zuid-Afrikaander schrijft ons over den tegenwoordigen Consul-Generaal der
Nederlanden te Pretoria:
‘Dis jammer dat die man weg moet. Baje jammer. Glo mij, hier was nog nooit so'n
konsul gewees nie. Dis een man, wat iets voel voor sijn taal en nasionaliteit en wat
daar trots op is, en wat daar voor werk. Maar Nederland wil nou eenmaal 'n
handelsmesien he, en ons sal hom, vrees ik, moet verlies’.
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Een ander Afrikaander zegt: ‘Daar was nog nooit een Hollander in Z.-Afr., die
zoo Transvalers en Hollanders tezamen wist te brengen. Wat kunnen wij toch doen
om hem hier te houden’.

Het Ned. Tooneel in Zuid-Afrika.
De letterlievende Vereeniging Ons Spreekuur te Stellenbosch, Kaap-Kolonie, die
reeds Schimmel's Joan
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Woutersz en Napoleon opvoerde, zal nu Maaldrink's Herodes ten tooneele brengen.
De Holl. Afr. Toneel-Vereniging te Pretoria heeft twee oorspronkelijke
Afrikaansche stukken in studie genomen: een drama van Jan F. Celliers, de dichter
van Die Vlakte, getiteld: Liefde en Plig en een tooneelstuk van J. Lub: Eenvoudige
menschen.

Ned. muziek in Zuid-Afrika.
Een paar maanden geleden hebben wij een aantal liedjes van den Gentschen
toondichter Emiel Hullebroeck aan verschillende voorname Zuid-Afrikaanders
gezonden met verzoek ze daar in 't openbaar te laten zingen, indien men ze er geschikt
voor vond. Van de meeste hebben wij per keerende post opgetogen dankbriefjes
gekregen. Net iets voor ons volk, is de algemeene toon dezer mededeelingen.
Uit één schrijven willen wij iets mededeelen:
‘Ik het met grote ingenomenheid kennis gemaak met die liedjes van meneer
Hullebroeck en sal daar werk van maak, dat dit hier word gesonge... Die wat u ons
gestuur het, reken ik is baje geskik om hier gesonge te word. Partij klink ons so
wonderlik bekend in die ore, dat 'n mens amper kan denk dat die komponis die wijsies
hier opgevang het. Maar dit kan natuurlik niet wees nie. Dis vooral die geval met
die wiegeliedje’. (Moederke alleen. Red.).
Deze zending heeft ons aanleiding gegeven ons met een boekhandelaar in Z.-Afr.
te verstaan om ze in voorraad te houden.
Verschillende Z.-Afr. krantenmenschen hebben uit eigen aandrang voorgesteld ze
aan te bevelen in hun bladen.

Z.-Afr. Volksmuziek.
De Hollands-Afrikaanse Liederbundel begint aan zijn voornaamste doel te
beantwoorden. Tal van zoetvloeiende, echte volkswijsjes, nimmer op papier vastgelegd
en die dus dreigden verloren te gaan, zullen nu wellicht worden bewaard. Een
Transvaler schrijft ons over dezen Liederbundel o.m., dat hij met een bekend
Zuid-Afrikaansch kunstenaar heeft afgesproken ‘een reeks van die dinge op musiek
te skrij voor 'n twede uitgaaf van die Liederalbum. U weet dit was vooral mij
moeilikheid: ik kan dosijne van die deuntjes krij, maar dit sweef in die lug of om die
konsertina, en di kuns is om dit op papier te kry’.
Bravo, wat 'n verheugende tijding. Dit zal ook voor Nederland en Vlaanderen
winst zijn. Vele dezer echt-Afrikaansche liedjes - zooals Gertjie en Mama, 'k wil 'n
man he - zijn dadelijk in trek gekomen bij hen, die ze hoorden.

Het A.N.V. en de Afrikaanders.
Op de tweede samenkomst der ‘Unie van Transvaalse Debatsverenigingen’, den 22en
April l.l te Standerton (Transv.) gehouden, is naar aanleiding van een desbetreffend
schrijven van den heer D. Krabman, den Secretaris der Afdeeling Johannesburg van
het A.N.V., een voorstel aangenomen, waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken,
dat Debats-Vereenigingen ‘zich aansluiten bij inrichtingen niet alleen in Z.-Afr.,

Neerlandia. Jaargang 12

maar ook elders waar de zekerheid bestaat, dat ons doel en streven zullen worden
bevorderd’.
Bij deze gelegenheid legde de voorzitter, de heer J.P. Jooste, van Johannesburg,
doel en streven van het Verbond uit.
Verschillende sprekers prezen het werk der Boeken-Commissie.
Bij deze Unie zijn thans 30 vereenigingen aangesloten met ruim 600 leden.

Afrikaansche dichtkunst.
Jan Celliers, de ook in Neerlandia aangehaalde en geprezen dichter van Die Vlakte,
heeft een bundel gedichten in het Afrikaansch voltooid.
Met belangstelling zien wij de verschijning ervan tegemoet.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
Uit den Vrijstaat schrijft iemand ons die bij 't onderwijs werkzaam is:
‘'t Spijt mij dat de regeling der briefwisseling tusschen Holl. en Afr. leerlingen
nog niet tot stand is gekomen. Mijn leerlingen zijn zeer verlangend in correspondentie
te treden, en zij tenminste zullen zeker niet altijd in 't Engelsch correspondeeren; want zooals ze me van de week zeiden: “dan leeren wij er niets bij”. Ik wanhoop
zeer zeker niet aan 't Hollandsch hier, de kinderen hebben graag Hollandsche les’.

Zuid-Afr. studenten in Nederland.
Er studeeren dit jaar 33 Zuid-Afrikaanders aan Noord-Nederl. Hoogescholen. Dit
cijfer is zelfs vóór den oorlog niet bereikt.
Verblijdend is ook, dat de gepromoveerden, later in hun land terug, de jongelui in
Zuid-Afrika opwekken hun studies in Nederland te voltooien.

Holl. club te Johannesburg.
Woensdag 27 Mei werd het derde jaarfeest gevierd met een avond, waaraan
welwillend meewerkten de dames Engel - Wilson, Bal - Van Lier en het
Sancta-Caecilia Dameskoor.
Het programma vermeldt de namen van Helleman, Holtrop, Beltjens, Hélène
Swarth, Arnold Spoel, J. Lub, mevr. David, S. de Lange, Verhulst, Hutschenruiter,
Laurillard - een echt Hollandsche avond dus.

Suriname
Jaarverslag over 1907 van Groep Suriname.
(Uittreksel).
Algemeene beschouwingen.
Met groote voldoening en tevredenheid mag worden teruggezien op het jaar dat
achter ons ligt. Met eenige zekerheid kan thans worden gezegd, dat het A.N.V. in
Suriname de kinderschoenen is ontwassen. De belangrijke toename zijner leden, het
optreden naar buiten, de belangstelling van overheid en burgerij in den arbeid, geven
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daar wel bewijzen van. Door verdeeling van arbeid en samenwerking met de leden
werd de bestuurstaak verlicht en de band tusschen bestuur en leden, en tusschen de
leden onderling hechter en nauwer.

Bestuur.
Het bestuurslid J.A. Dragten trad in 1907 af en stelde zich niet meer herkiesbaar.
Het lid Ds. C. Hoekstra vertrok in den loop van 1907 met verlof naar Nederland en
bedankte, zoodat twee plaatsen in het bestuur openvielen, welke werden aangevuld
door de heeren Fred. Oudschans Dentz en J.M. Da Costa.
Op 15 November nam de voorzitter om persoonlijke redenen ontslag.
De bestuurswerkzaamheden zijn thans als volgt verdeeld: Onder-Voorzitter: F.C.
Curiel; Penningmeester: C. van Drimmelen; 1e Secretaris: Fred. Oudschans Dentz;
2e Secretaris: S. Da Silva; Leden: J.C.P.H. Boertje, E.B.J. Luitink, Dr. H.J. van der
Schroeff en J.M. Da Costa.
Een woord van waardeering past in dit verslag aan de heeren Hoekstra en Frowein,
die van de oprichting der Groep af aan de belangen van het A.N.V. hebben gearbeid.
Tengevolge van het overlijden van den in 1903 be-
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noemden en in 1906 herbenoemden vertegenwoordiger dezer Groep in het
Hoofdbestuur, den heer W.H.V. Graaf van Heerdt tot Eversberg, werd in diens plaats
Mr. Dr. C.F. Schoch aangewezen, oprichter der Groep.
In de plaats van Mr. Schoch werd tot lid van de commissie tot nazien der rekening
en verantwoording van het A.N.V. (art. 6 der algemeene statuten) door het bestuur
het oud bestuurslid Mr. J.F. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg benoemd.
Voorts stelde het bestuur een aantal vertegenwoordigers in de districten aan.

Leeszaal en Groepskantoor.
De wensch, die reeds in het 3e jaarverslag werd uitgesproken, n.l. de oprichting van
eene Leeszaal en Boekerij, werd dit jaar ten deele vervuld. Het bestuur richtte n.l.
een Groepskantoor op, dat 6 Juni werd geopend.
Hier hebben de leden gelegenheid gehad meer in aanraking te komen met het
bestuur en alle inlichtingen te verkrijgen aangaande het Verbond en het
Verbondsleven. Op den kantoor- en leesavond, welke voorloopig slechts eens per
week (n.l. Donderdagavond van 6-8 uur) wordt gehouden, hebben de leden steeds
van eenige welvoorziene leestafels gebruik kunnen maken en tevens Verbondslectuur
kunnen inzien, zoowel als geschriften op den Nederlandschen stam betrekking
hebbende.
Door welwillende medewerking van den voormaligen Commandant der Troepen
en van het Garnizoen Luitenant-Kolonel J.O. Westerouen van Meeteren en diens
opvolgers Kapiteins C.H. ten Kroesen en J.H. Crena Uiterwijk, werd aan het Verbond
het vrije gebruik over de Garnizoens-Bibliotheek gegeven, waartegenover het Verbond
ten behoeve der cantine op enkele Nederlandsche tijdschriften inteekende.
De lees- en kantooravond heeft aan de verwachtingen voldaan.
Behalve de aan het Verbond toebehoorende boeken werden sedert Juni 258 boeken
uit de Garnizoens-Bibliotheek uitgereikt. De leessom is zeer gering, n.l. 5 cent per
boekdeel voor 14 dagen.
De bij de opening aangestelde kantoorhouder verliet kort na zijne benoeming
Paramaribo en sedert nam de Secretaris het Groepskantoor waar, door
maand-commissarissen uit het bestuur bijgestaan.
Tot nu toe is deze leesinrichting de eenige, waar leesstof gemakkelijk onder het
bereik van het publiek wordt gebracht en waar het bezoek aantrekkelijk wordt gemaakt
en aangemoedigd in de gezellig gemeubelde en goed verlichte zalen (ook niet-leden
van 't A.N.V. hebben er toegang).

Het werken naar buiten.
Onder dit hoofd valt veel te vermelden. Het jaar 1907 toch was een vruchtbaar jaar
en al mogen enkelen het A.N.V. een T.A.V.E.N.U. hebben genoemd, toch is het
bestuur van meening, dat het houden van lezingen, kunstavonden, eene tentoonstelling
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van Hollandsche schilderijen, lichtbeeldenavonden e.d. wel degelijk op den weg ligt
van het A.N.V. en den band onder de leden aanhaalt.
Het jaar werd begonnen met de herdenking van den geboortedag van
R e m b r a n d t . Het bestuurslid Luitink voerde daarbij in een belangwekkende studie
het woord. De militaire apotheker D.G.J. Bolten gaf voorts leerzame lichtbeelden
over malariamuskieten.
Met de D e R u i j t e r -h e r d e n k i n g bleef Suriname niet achter. Het krachtig
optreden van het A.N.V. bij de herdenking van den nationalen held bezorgde het
vele vrienden en vele leden. Zijne Excellentie de Gouverneur noodigde de besturen
van beide vereenigingen op 4 April op een maaltijd.
Het Verbond genoot het voorrecht in het afgeloopen jaar twee goede sprekers te
vinden in den heer Luitenant-Kwartiermeester J.J. Mac Kenzie en den Eerwaarden
Pater A. Verheggen. De eerste hield op 25 Mei een Perkavond, welke zeer in den
smaak viel en waarop de dames Middelberg - Vroesom de Haan en Doyer Kranenburg met Hollandschen zang en klavierspel medewerking verleenden.
De tweede kunstavond was de Gezelleavond. Z.D.H. de Bisschop, daartoe
aangezocht door het bestuur, stelde welwillend Pater Verheggen in de gelegenheid
om deze lezing te houden, welke eveneens door Hollandschen zang en klavierspel,
ditmaal door de dames De Vries Robles - Slijper en Charlouis Da Silva - Pereira
werd afgewisseld. Een woord van werkelijke dankbaarheid past aan Monseigneur
Meeuwissen en aan de beide sprekers, die op zulk een voortreffelijke wijze beide
dichters bij het Surinaamsche publiek hebben ingeleid.
De eerste tentoonstelling van Hollandsche schilderijen werd door eene commissie,
bestaande uit den heer Bär von Hemmersweil als voorzitter, J.J. Mac Kenzie als
secretaris, mevr. Middelberg, de heeren Booms en Loth aan het Verbond aangeboden.
De bestuursleden Boertje en Oudschans Dentz werden door het A.N.V. aan de
tentoonstellings-commissie toegevoegd. De ontwerper dezer tentoonstellingen
Luitenant Mac Kenzie komt alle eer toe.
Ten bate van de Verbondskas moeten nog vermeld worden eene uitvoering door
de onder-officieren en korporaals van het Garnizoen en de opvoering van de
klucht-operette J u l i u s C a e s a r . Ons medebestuurslid Luitenant Boertje komt alle
hulde toe voor zijn verdienstelijke leiding. Op verlangen der schenkers moet het
batig saldo worden besteed voor het maatschappelijk werk van de Groep. Deze vrij
aanzienlijke schenking zal het bestuur in staat stellen daaraan uitvoering te geven.
Het bestuur der Groep richtte een schrijven aan den waarn. Chef van het
Bouwdepartement in zake de Negerengelsche opschriften op de drinkwaterputten en
kreeg de verzekering op zijne medewerking in deze te kunnen rekenen.
Voorts aan Z. Ex. den Gouverneur naar aanleiding van een artikel in Onze West
van 21 September over de Koloniale Bibliotheek een angstvallig verborgen schat,
en waarbij het de benoeming eener commissie verzocht tot hervorming van de
Koloniale Bibliotheek en het Koloniaal Museum. Eene commissie werd bij resolutie
van 21 October, No. 10069, benoemd. De Gouverneur benoemde hierin o.m. den
heer Luitink en den heer Oudschans Dentz als lid en secretaris.
Aan het Groot Opperhoofd der Aucaner boschnegers Oseisie van Otterloo werd,
evenals aan het [...]kantoor alhier, aan de club te Nickerie en aan de school te
Domburg een gekleurd portret van H.M. de Koningin geschonken.
Aan de vereeniging ter bevordering van het houden van lichtbeelden te Amsterdam
werd de vertoonde reeks lantaarnplaatjes over Rembrandt afgestaan, welke hier
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gemist kon worden; deze vereeniging hoopte ter zelfder tijd een andere reeks daarvoor
terug te zenden.
Bij de huldiging van Suriname's grooten toonkunstenaar Dario Saavedra op den
19 Aug. meende het bestuur ook niet te moeten achterblijven, en schonk hem een
lauwerkrans met de nationale kleuren.

Letterkundige Vereeniging.
Het doet het bestuur leed te moeten vermelden, dat de letterkundige vereeniging van
jongelieden in 1906 opgericht met steun van het Verbond - er werd een bedrag van
f100. - aan geschonken uit de som door H.M. de Koningin ten behoeve van de
Koloniën ter beschikking van het Verbond gesteld - een kwijnend bestaan voerde en
ten slotte geheel ophield te bestaan.

Rembrandt-albums en oud-Hollandsche Liederenbundels.
De door het bestuur uit Nederland ontboden 50 Rembrandt-albums werden hier alle
verkocht. Van de 10e uitgave van het A.N.V., de oud-Hollandsche Liederenbundel,
werden in Suriname 68 geplaatst, 24 zijn er nog beschikbaar.

De toekomst.
Met vertrouwen en moed gaat het bestuur, steunende op de medewerking zijner
leden, de toekomst in,
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met het voornemen ook in 1908 de hand aan den ploeg te slaan en met ernst de
belangen te behartigen van het Verbond, zooals die in de statuten zijn neergelegd.
De Secretaris,
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Ned. Antillen
Van het Groepsbestuur.
Maandagavond, 27 April hadden zich ten huize van den heer Moses S.L. Maduro
vereenigd het Bestuur der Groep Ned. Antillen van het Alg. Ned. Verbond, het
Bestuur van de Afdeeling Curaçao van de Nederlandsche Vereeniging ‘Onze Vloot’,
alsmede eenige heeren, die eene commissie hadden gevormd, om namens de
Curaçaonaars den heer J.A. Snijders Jr. bij diens vertrek naar Nederland een
aandenken aan Curaçao te vereeren.
Nadat de heer Moses S.L. Maduro de vergadering had geopend, verklaarde Z. Ed.,
dat men te zamen was gekomen, om Luit. Snijders te huldigen. Allereerst zou dit
doen het Bestuur Ned. Antillen van het A.N.V., van welke Groep de heer Snijders
de oprichter was en de Secretaris-Penningmeester. Daar de voorzitter der Groep
wegens diepen rouw over het verlies zijner echtgenoote afwezig was, nam de
onder-voorzitter, Pater Wahlen, namens de Bestuursleden afscheid van den heer
Snijders, hem dankend voor 't vele goede aan de Groep bewezen. De heer Snijders
behoefde niet bevreesd te zijn, dat zijn werk na zijn vertrek uit elkander zou vallen,
gelijk zoo dikwerf gebeurt bij vereenigingen, wanneer de stichter die, het hart, die
de ziel was der vereeniging niet langer zijn gloed en geestdrift daaraan kan
mededeelen. Zijn medeleden in het Bestuur hadden zijne werkwijze leeren kennen
en ten deele reeds overgenomen. Geheel en al in zijn geest zal worden voortgewerkt.
De bond was een band geworden tusschen Moederland en Koloniën en de
studiebeurzen hier en in Nederland kostbare, maar ook stevige gespen, welke dien
band goed gesloten hielden en niet spoedig zouden loslaten.
Deze gedachten, dat zijn werk krachtig wortel geschoten had en voort zou blijven
bloeien na zijn vertrek zal het afscheid van de Groep veel verzoeten. Namens den
oud-voorzitter, den heer Mordy Henriquez en het tegenwoordig Bestuur, bood de
ondervoorzitter nu den heer Snijders een gouden horloge aan, dat onder woorden
van diepgevoelden dank werd aanvaard als aandenken aan de besten zijner vrienden.
De voorzitter der Curaçaosche Afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging ‘Onze
Vloot’, de heer Moses S.L. Maduro nam het woord om er aan te herinneren, hoe deze
jeugdige vereeniging van den aanvang af zulk een krachtigen steun gevonden had
in den heer Snijders. Aan zijne vriendschappelijke tusschenkomst was het te danken,
dat ‘Onze Vloot’ niet als een mededingster van de Groep, maar veeleer als eene
zustervereeniging met gemeenschappelijk doel werd begroet en met deze Groep kon
samen werken, o.a. bij het zoo uitstekend geslaagd De Ruijterfeest.
Uit dankbaarheid voor de ondervonden vriendschap bood ‘Onze Vloot’ den heer
Snijders een prachtige wijnkom op sierlijk voetstuk en met een gevleugelden arend
als deksel aan.
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Verrast en getroffen door zooveel bewijzen van waardeering en vriendschap
bedankte de heer Snijders diep geroerd.
Namens de Curaçaonaars verkreeg nu de heer H.M. Chumaceiro het woord. In
hartelijke bewoordingen wees spreker erop, dat de heer Snijders zich veel vrienden
had gemaakt op Curaçao, omdat hij een Nederlander was, die het hart op de juiste
plaats draagt, een Nederlander, die veel voelt voor de Kolonie, die Curaçao oprecht
lief heeft en het zelfs in bescherming nam ter verdediging tegen zijn eigen
landgenooten. Daarom waren de Curaçaonaars hem dankbaar en boden hem hier een
gouden horlogeketting aan met afhangend schild, versierd met de beginletters van
zijn naam, hoog opgewerkt aan de voorzijde en aan de achterzijde gegrift: ‘Aandenken
van Curaçaonaars, 1908’. Bij zijn aankomst in Nederland zou hem ook nog een stel
zilver tafelgereedschap overhandigd worden.
Dat het gemoed van den heer Snijders nu vol schoot, was te begrijpen. Zijn
dankbaarheid en liefde voor Curaçao zullen steeds levendig in hem blijven.
Ten slotte vroeg Baron van Asbeck, de commandant van de ‘Gelderland’, het
woord om hulde te brengen aan Curaçao voor zijne hartelijke gehechtheid aan het
Moederland en zijn diepe, innige vereering voor H.M. de Koningin.
***
Op de den 9en April 1908 gehouden vergadering van het Groepsbestuur werd na
het behandelde van de rapporten over de vorderingen van de door onze Groep
finantieel gesteunde jongelieden gedurende het eerste kwartaal van het jaar 1908
besloten, de hun toegekende subsidie nog voor een jaar te verlengen.
Nadat verder verschillende zaken behandeld waren, die voor dit overzicht niet van
belang zijn, was aan de orde het benoemen van een bestuurslid in de plaats van den
heer Snijders, die wegens terugkeer naar Nederland zijn betrekking moet nederleggen.
Nadat de onder-voorzitter namens het Groepsbestuur in hartelijke woorden afscheid
genomen had van den aftredenden secretaris-penningmeester, werd de laatste op
voorstel van den onder-voorzitter bij acclamatie tot eere-lid van de Groep Ned.
Antillen benoemd, welke benoeming door den heer Snijders onder dankbetuiging en
met de verzekering, dat hij, ook in het moederland, steeds zijn beste krachten zou
blijven wijden aan de belangen van onze Groep, aanvaard werd. Daarop werd in zijn
plaats tot bestuurslid, tevens secretaris-penningmeester, benoemd de heer C.S. Gorsira
J.P. Ezn.
Nadat de secretaris nog had medegedeeld, dat de heer Zwijsen zich bereid verklaard
had, nogmaals een populaire lezing voor de leden van het Verbond te willen houden,
en wel over Vondel's Lucifer, welke mededeeling door de vergadering met
ingenomenheid werd begroet, werd de bijeenkomst gesloten.

Ingezonden.
Het Ned. op onze stoomvaartlijnen.
De Stoomvaart-Maatschappij ‘Zeeland’ zal het mij wel niet euvel duiden indien ik
in Neerlandia een beroep doe op haar nationaliteitsgevoel om van haar te verkrijgen,
dat de Nederlandsche taal op hare booten recht wedervare.
Mag ik er even aan herinneren dat deze Maatschappij met recht als eene echt
Nederlandsche wenscht te worden, en ook wordt, beschouwd, dat zij steeds dit
karakter droeg en dat juist daarom de afwijkingen mij des te meer in 't oog vielen.
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Van Londen had ik de keus tusschen 2 snelle verbindingen met Nederland,
gedachtig aan de woorden van het A.N.V.: ‘Steun Nederlandsche nijverheid’ verkoos
ik de Zeeland lijn Queensborough - Vlissingen.
Aan boord komend deed het wapperen van de drie-
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kleur mij goed, de naam ‘Duitschland’ op den stoomer in goed Hollandsch gesteld,
de opschriften kommandant, rooksalon (zaal ware beter) enz. brachten mij dadelijk
in mijn vaderland, ik voelde mij thuis onder Nederlanders. Helaas de betoovering
duurde niet lang: pas was ik aan boord of een Hollander vroeg mij in 't Engelsch
mijn kaartje. Waarom? Nooit is mij op de Kales-, Dover-, Boulogne-, Folkestone-,
Dieppe-, Newhaven-, Naire-, Southampton lijnen met Engelsche bemanning aan
boord mijn kaartje in het Fransch gevraagd, nooit vraagt een konducteur op de
Nederlandsche spoorwegen mij mijn kaartje in een andere taal dan in 't Hollandsch,
wanneer ik van Parijs naar Amsterdam reis.
Had ik den man niet verstaan dan had hij zijn vraag in een andere taal kunnen
herhalen, maar in welke dan? Men ziet mij nooit voor een Engelschman aan. Ik
antwoordde dan ook met verzoek samen maar Nederlandsch te spreken. Ook de
matrozen aan boord hebben een voorkeur voor 't aanspreken in 't Engelsch.
Een wandeling op 't bovendek vergrootte mijn leed, daar stond op de raderkast
b o v e n a a n : ‘Admittance on the paddle boxes strictly forbidden’, en d a a r o n d e r ,
dus op de 2e plaats: ‘Het is ten strengste verboden op de raderkasten te komen’.
Waarom die achterstelling onzer taal?
In de eetzaal was de spijskaart geheel in 't Engelsch tot de Dutch Cheese incluis.
De vele Duitschers zullen toch eerder Hollandsch begrijpen en zij vormen wel 't
meerendeel der reizigers.
De rekening, de kwijtbriefjes in 't Engelsch en in E n g e l s c h g e l d uitgedrukt,
waarom niet in Marken? De landingkaart tegen de reiskaart ingewisseld geheel in 't
Engelsch.
Wanneer men als Nederlander aan eene Nederlandsche lijn opzettelijk de voorkeur
geeft, dan doet dit pijnlijk aan, te meer wanneer men jaren lang (als met mij 't geval
is), in 't buitenland gevestigd zijnde, weet dat het een aanbeveling is Hollander te
zijn.
Ik wil geen andere taal afbreken met dit schrijven. Gaarne gun ik iedereen trotsch
te zijn op zijn moedertaal, maar daarom ook heb ik recht te vragen, dat men mijne
moedertaal handhave daar waar de onderneming eene Nederlandsche is.
Moge dit schrijven onder de oogen komen van betrokkenen en wanneer ik een
volgende maal een Nederlandsch schip betreed van de Zeeland lijn, hoop ik
aangenamer gewaarwordingen te hebben dan op mijn laatste reis van Queensborough
naar Vlissingen.
P a r i j s , 11 April 1908.
JOH. PIERSON.

Treurig, maar waar.
Een mijner vrienden, lid van het Verbond, toonde mij onlangs vol verbazing een
brief door hem op een schrijven aan de Ned. Kamer van Koophandel te Smyrna van
genoemd lichaam ontvangen. Genoemde brief luidde:
Messieurs .....................
Messieurs.
En réponse à votre lettre du... courant, nous venons vous remettre ci-inclus une
fiche de renseignements sur la Maison de commerce de n/v. qui vous intéresse.
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Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées,
Nederlandsche Kamer van Koophandel.
De Secretaris,
A. LAVINO.
Ieder, die niet een weinig op de hoogte is van de groote achteloosheid een paar
eeuwen aan den dag gelegd door het moederland en met name door de regeering ten
opzichte van Nederlandsche kolonies in den vreemde, zal toornen over bovenstaand
gebruik van een vreemde taal geschreven door een Nederlandsche instelling, liever
Nederlander, aan een Nederlander*). Zeker het doet onaangenaam aan, maar het is
het treurige resultaat van de langjarige hier te lande bestaan hebbende en nog voor
een groot deel bestaande bekrompenheid van gezichtskring. Men meende gereed te
zijn, zoo men de zaakjes binnenslands op pooten zette, maar wat betreft Ned.
kolonisten, lak had men aan hen. Zuid-Afrika, Amerika, Smyrna ja de heele wereld
toont het u. Eere aan hen, die niettegenstaande dit alles hun liefde voor het
moederland, door hetwelk ze als 't ware verschopt werden, hebben behouden en die
daarvan thans nog, nu reeds lang een vreemde taal de plaats der taal van de oude
kolonisten heeft ingenomen, de meest klinkende bewijzen geven. Immers op
aanstichting van den voortreffelijken Nederlander Jhr. De Sturler, eertijds
Consul-Generaal te Smyrna, hebben ze opgericht een Ned. Kamer van Koophandel,
alsmede een Afdeeling van ons Verbond aldaar.
Betreurenswaardig blijft bovengenoemd feit, maar zeer van zelf sprekend. Moge
met krachtige medehulp van de Nederl. Regeering, die in de laatste jaren hart begint
te toonen voor de Ned. kolonie te Smyrna, gezien de som door Minister Kuyper
uitgetrokken voor den Ned. cursus, alsmede het wetsontwerp De Marees van
Swinderen tot steun voor herstel der Ned. kerk en hospitaal aldaar, bewerkt worden,
dat het jonger geslacht, waaronder vele a.s. kooplieden en leden der Ned. K.v.K., in
staat is te briefwisselen met Holland in de Dietsche tale. Moge ik in dit verband de
regeering nog even wijzen op de nota door Maurits Wagenvoort, dien wakkeren
Hollander, Min. Kuyper aangeboden en betreffende het onderwijs in de Ned. taal te
Smyrna en elders.
En dat ze hechten aan het stamland, dat blijkt overduidelijk, afgezien van 't bestaan
van bovengenoemde instellingen, aan ieder bezoeker. Hoe was een mijner vrienden,
adelborst bij H.M. Marine niet verrukt over de allerhartelijkste ontvangst door de
Ned. Kolonie aan de Marine bereid. Maar hoe trof hem ook het zoo goed als onbekend
zijn onzer moedertaal. Hij achtte het een schande, dat men hier in onze lage landen
zoo aartsdom sedert jaar en dag was opgetreden en gevoelde warme sympathie voor
hen en haar, die desniettegenstaande zoo op de bres stonden voor de Ned. belangen
en die het gemis aan kennis der Ned. taal ter dege gevoelen. En van dat oogenblik
schaarde hij zich met volle overtuiging in onze gelederen.
Moge de overtuiging allerwege veld winnen en vooral ook op de
regeerings-departementen, dat het een der eerste plichten van het land is ook te zorgen
voor Ned. onderwijs in den vreemde. Moge op de eerstvolgende Staatsbegrooting
een flinke post uitgetrokken zijn voor Ned. onderwijs en Ned. scholen in den vreemde.
Dat de overtuigde Verbondsbroeders en -zusters de Ned. Volksvertegenwoordigers
doordringen van het hooge belang, dat hier op het spel staat.
Dat de secretaris der Ned. K.v.K. te Smyrna alsnog de gelegenheid vinde de
Dietsche tale machtig te worden.
P.H. STUURMAN.
*) Beide A.N.V.-ers.
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Z a a n d a m , 13 April 1908.

Nederlandsche winkel-opschriften.
Evenals in Den Haag hebben ook te Amsterdam, zooals trouwens wel in alle steden
van Nederland het geval zal zijn, nog steeds de winkeliers de slechte gewoonte hun
ramen te laten beschilderen met Fransche en Engelsche opschriften. Hoewel de
Amsterdam-
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sche Jongelieden-Afdeeling van het A.N.V. hiervan het stuitende heeft ingezien voor
een rechtschapen Nederlander, heeft zij toch gemeend dat voorloopig niets vanwege
de Afdeeling daartegen kon worden verricht, daar de meeste leden, die zich geroepen
zouden gevoelen hierin verbetering te brengen, leerlingen zijn van de Amsterdamsche
Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en Handelsschool, en daardoor den tijd missen
zich met te veel andere dingen te bemoeien. Iets heel anders is echter het zich aan
het hoofd stellen van een beweging tegen buitenlandsche opschriften, zich tot
verschillende winkeliers wenden met het verzoek die opschriften door Nederlandsche
te vervangen, dan bij zijn eigen winkelier daarop aan te dringen. Ieder der leden is
dan ook op het hart gedrukt in die richting zijn krachten aan te wenden.
Toen dus mijn kapper, de heer J.F. Benkemper, ging verhuizen en ik voor zijn
winkelruit reeds een schilder de letters van het bekende woord ‘Coiffeur’ zag staan
afmeten, ben ik dadelijk den winkel binnen gestapt en heb den kapper verzocht geen
Fransch op zijn ruiten te laten schilderen. Natuurlijk maakte hij eerst tegenwerpingen,
maar het eind van de geschiedenis was toch, dat hij zich liet overhalen in plaats van
‘Coiffeur’ ‘Kapper’ te laten plaatsen. Wel merkte de schilder op, dat hij Fransch toch
veel mooier vond dan Hollandsch en dat men niet kleingeestig zijn taal moest
voortrekken, dat het erg streed tegen de tegenwoordige begrippen van een algemeene
taal; maar daar de heer Benkemper geen Volapük of Esperanto op zijn ruiten wilde
laten schilderen, werd toch besloten het Nederlandsche opschrift te gebruiken. De
schilder was echter niet tevreden en plaatste er onder ‘Salon pour la Coupe des
Cheveux et de la Barbe’. Nu ontstak de heer Benkemper in toorn en in weerwil van
de kosten liet hij dat opschrift wegnemen en er voor in de plaats zetten ‘Salon voor
Scheren en Haarknippen’. Daar hij echter onder zijn klanten ook vreemdelingen telt,
hing hij een klein scheerbekken uit met het opschrift ‘Coupe et Barbe’. Zoo had hij
dus iedereen tevreden gesteld.
En waar woont nu die kapper in Amsterdam, die ons Nederlandsch gevoel niet
wil krenken? In de winkelgalerij van de Raadhuisstraat. Gaat het zien en spoort ook
uwe coiffeurs, tailleurs en confiseurs aan zijn voorbeeld te volgen, of geeft anders
uw klandizie aan hen, die toonen hun taal hoog te houden.
Amsterdam.
J.W. TE WINKEL.

[Nederlandse vereniging voor Evangelisatie te Rosario de Santa Fé]
R o s a r i o d e S a n t a F é , 1 April 1908.
Hooggeachte Redactie van Neerlandia.
In opdracht van ons Bestuur verzoek ik u vriendelijk het volgende op te nemen,
waarvoor bij voorbaat onzen hartelijken dank.
Den 24sten Maart l.l. werd alhier op aanstichting van dr. J. van Lonkhuyzen, van
de Gereformeerde Kerken uit het vaderland tot ons in Argentinië overgekomen, eene
Ned. Vereeniging voor Evangelisatie opgericht, waartoe een groot aantal mannen
van verschillende richting zich hebben vereenigd, dank zij het taktvol beleid van
genoemden predikant en de zeer belangrijke en opofferende medewerking van onzen
hooggeachten consul.
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Het Bestuur, met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen, bestaat uit de
heeren dr. J. van Lonkhuyzen, voorzitter; G.J. van Oppen, consul, ondervoorzitter;
J.G. Bergenthuin, penningmeester; J. Verhagen, J. Lanser, Broomans en den
ondergeteekende.
In de vastgestelde statuten worden als werkzaamheden genoemd:
godsdienstoefeningen; godsdienstonderwijs; bijbels, psalmboeken, traktaten en andere
christelijke-lectuurverspreiding, terwijl verband wordt gehouden met de Geref. Kerk
in Buenos Aires, en als grondslag is uitgedrukt: de bijbel als Gods Woord.
Dat de Vereeniging tot een rijken zegen moge zijn, een nauwere aaneensluiting
onder de Nederlanders moge bewerken, en eene eer voor den Hollandschen naam
zij is onze wensch en naar wij vertrouwen ook de uwe.
De Secretaris,
J.J. VAN IJSSELDIJK.

[Ingezonden]
A r n h e m , 13 Maart '08.
De Redactie van Neerlandia, Dordrecht.
Mijne Heeren!
Als bewijs hoe het Nederlandsche publiek zand in de oogen wordt gestrooid, diene
deze onware reclame!*)
De firma Gimborn is geene Hollandsche firma, en is ook niet gevestigd te 's
Heerenberg (G.).
De waarheid is: dat de firma Gimborn haar f a b r i e k en k a n t o o r heeft gevestigd
te Emmerik a/d. Rijn, dat de heer Gimborn een Duitscher is en geen woord Hollandsch
verstaat (ten dienste der Nederlandsche klanten heeft zij een Hollandschen boekhouder
en haar kantoor te 's Heerenberg bestaat niet).
De bestellingen worden gezonden naar een der bedienden, die daar de Hollandsche
post naar Emmerik brengt. Eigenaardig mag het wel heeten, dat de fabrikant Vo n
Gimborn in Duitschland, en in Holland Va n heet!
Ik kan u de verzekering geven, dat het fabrikaat der firma Gimborn beslist Duitsch
is. Natuurlijk heeft dit niets te beteekenen, maar is het dan wel netjes het Hollandsch
publiek voor te lichten met h e t b e s t e Hollandsche fabrikaat.
Mocht u eenigen twijfel koesteren aan mijne beweringen, dan gelieve u wel nadere
inlichtingen te vragen aan de H o l l a n d s c h e fabrikanten Talens & Zoon, Apeldoorn;
Neelmeyer & Co., Apeldoorn; Blommenstein Ponalki, Apeldoorn; P. v. Son, Deventer.
Hoogachtend,
J.M. KLUPPELL,
Lid A.N.V.

De Aves-eilanden.
L e i d e n , Maart '08.
Zoudt u onderstaande vraag in Neerlandia willen opnemen?
Wie onder de lezers of daarbuiten kan inlichtingen geven omtrent 't volgende:
In 't onlangs verschenen nummer over Bonaire wordt medegedeeld, dat de
vischvangst dier eilanden in kwijnenden toestand verkeert tengevolge van de
*) De Gimborn's inkten worden aanbevolen als ‘het beste H o l l a n d s c h e fabrikaat’. Red.
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belemmeringen door de Venezolaansche regeering den visschers in den weg gelegd
bij het uitoefenen van hun bedrijf bij de Aves-eilanden, grondgebied van Venezuela.
In het N e d e r l a n d s c h H a n d e l s m a g a z i j n in 1843 te Amsterdam door de
firma D i e d e r i c h s uitgegeven komt onder Curaçao voor: In de nabijheid bezitten
wij o.m. de Aves-eilanden.
Ook de N i e u w e A t l a s d e r w e r e l d van J. Kuyper in 1867 te Amsterdam
bij Stemler gedrukt geeft de Aves-eilanden als Nederlandsch bezit aan.
Nog niet zoo heel lang geleden, een jaar of 40, golden dus die eilanden als
Nederlandsch gebied. Hoe komt 't dat 't nu niet meer zoo is?
Wellicht weet ter plaatse, in onze West-Indische bezittingen, iemand hierover iets
te vertellen.
U dankzeggend voor de opname.
Uw dw.,
W.J.L. VAN ES.
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De Aves-eilanden of Vogel-eilanden bestaan uit een groep kleine, onvruchtbare
rotseilandjes ten Z.-O. van het Nederlandsche eilandje Bonaire. Eigenlijk zijn het
twee groepen, de eene uit twee, de andere uit drie eilanden bestaande en voorts uit
klippen en zandbanken. Zij zijn onbewoond, en hebben vooral belang door de
guanolagen. M.D. Feenstra, die lang in deze gewesten vertoefde, wijst in zijn boek:
‘De Nederlandsche West-Indische eilanden’ (1837) de Aves-eilanden aan als
behoorend tot het Gouvernement van Curaçao. Evenwel wordt door Van der Aa
Aardr. Woordenb. 1839 gezegd, dat het bezit onbeslist is. Het Ned. Gouvernement
schijnt zich niets om deze eilandjes bekommerd te hebben. Aan wie zij behooren?
Op een kaart worden ze Britsch genoemd, op andere als tot Venezuela behoorend.
Dit schijnt onjuist. Wij houden het met Scobel (Geographisches Handbuch 1902)
voor een bezitting van Venezuela.
Red.
Geachte Redactie,
Met belangstelling volg ik den strijd van Neerlandia's Redactie tegen de steeds niet
verminderde neiging van onze Ned. pers en publiek, om woorden van vreemden
bodem en nog vreemder klank, te stellen in plaats van onze schoone en krachtig
zeggende eigen taal.
Merkwaardig is de koppigheid waarmee de redacteuren van toonaangevende bladen
in ons land aan dit soort ‘deftig doen’ vasthouden.
Ik meende er één op die vingers te mogen tikken kort geleden, maar... 't was
blijkbaar te veel gevergd van diens journalistieke gastvrijheid.
Men oordeele: toen de pers onlangs vol was van op zekere Maastrichtsche fabriek
gepleegde daden van vernieling, vermelde men dit niet in deze voor ieder Nederlander
zeker verstaanbare aanduiding. Neen! 't zou en moest sabottage*) heeten. 'n Haagsch
blad was wel zoo goedig er bij te plaatsen, dat sabottage gelijk stond met vernieling
(van 's andermans eigendom), maar vroeg ik, immers terecht?, als dit dan zoo is,
kunt u dan niet volstaan met 't Nederlandsch zonder meer? Maar ik kreeg geen gehoor.
Ik maakte verder melding van 't feit, dat vreemde talen worden ingeburgerd door
lui die geen flauw begrip hebben van 't geen zij doen. Zij maken zich behalve schuldig
aan een lafheid, ook nog bespottelijk, ja, de stad, of de woningstand minstens in hun
buurt belachelijk. Verbeeld u dat Den Haag nu sinds den vorigen zomer een koffiehuis
rijk is, genaamd: Victoria Beer! Op het Rijswijksche plein te 's Hage is te lezen in
plaats van Bar, Victoria Bär. Toch heeft de eigenaar 'n goed Hollandsche naam. Zelf
geen Engelsche taalkennis rijk waarschijnlijk, wil hij toch de Engelsche vlag voeren,
maar 't is een Duitsche vlag, die, en dit is 't mooiste, in Duitschland totaal on bekend
is.
Dat woord Bar is toch al zoo mooi, prijkend meer en meer op voornaam uitziende
koffie- en eethuizen. Als men eens algemeen wist dat 't feitelijk leuning, versperring
beteekent, en afgeleid ook van de leuning, scheiding, waarachter en waar vóór heeren
rechters en advocaten plaats nemen in de Engelsche gerechtshoven. Van daar in 't
Engelsch bij promotie van 'n Engelsch rechtsgeleerd student tot advocaat de dikwijls
in de bladen te lezen zin: ‘Mr. X has been admitted to the Bar’. Wel 'n fraaie,
*) Kramers Woordentolk vermeldt 't niet eens; behoeft dus ter wille onzer ‘on-nationalen’ weer
uitbreiding, terwijl ik het misbaksel meschien verkeerd spel. Blijft zóó ook maar eens bij!
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uitlokkende reclame dus dit woord Bar. De volksmond is dikwijls in haar uitspraak
zeer juist, zonder 't zelf te weten, zoo weer hier, als 't zegt van iemand die wat al te
veel in de ‘Bar’ heeft vertoeft, hij heeft de ‘leuning’ gepakt. Maar wat zouden onze
voorname Bar-houders zeggen, als zij werden genoemd directeur (eigenaar) van de
Victoria, of Wilhelmina leuning enz.? Toch zou 't juist wezen.
Moge ieder in zijn kring toch medestrijden tegen al dat gedoe!
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend,
J. VAN ZWIETEN.
R i j s w i j k (Z.-H.)

Vreemdelingen, die Nederlandsch lezen.
Prof. Age Meyer Benedictsen, Charlottenlund (Denemarken); is in Indië geweest.
Dr. O. Kohlschmidt, Evang. Pfarrer, Mönchenholzhausen b/Weimar; heeft
‘Waarheid en Droomen’ van Jonathan, ‘Pastorie te Mastland’ van Koetsveld e.a.
Nederlandsche werken vertaald.
Prof. William J. Hull, Swarthmore College, Philadelphia (Ver. Staten), stelt belang
in Nederlandsche kerkgeschiedenis.
Harald von Denfer, ‘Allg. Elektrizitätsgesellschaft’, Wladiwastok (Siberië); stelt
belang in de geschiedenis der naar Nederland gevluchte Hugenoten.
Dr. Miloslaw Rybak, Ostrava (Moravië); stelt belang in de Vlaamsche Beweging.
S. Carstens, Overgade 601, Odense (Denemarken); kan inlichting geven omtrent
natuur en toestanden in het hoog Noorden; schrijft ook Nederlandsch.
Henrik Stürop, tandarts, Kongensgade 27, Odense (Denemarken); wenscht zich
in 't Nederlandsch lezen verder te oefenen.
Wilh. Joersen, Thisted (Jutland, Denemarken), evenzoo; stelt belang in handel,
letterkunde, vrede-vraagstuk, roeien, reizen.
J.E. Heilmann, leeraar, Solt Kvaerndrup (Funen, Denemarken) stelt belang in
onderwijs en dagbladpers; levert vertalingen.
P.R. Rausch, handelsreiziger in behangselpapieren, Putlitzstr. 14, Berlin N.W. 5;
wenscht zich te oefenen a.v.
Max Zweig, koopman, Burgstr. 21, Berlin C 2, evenzoo; stelt belang in tooneel,
muziek, nieuwe letterkunde, maatschappelijke vraagstukken en volkskunde.
Max Schäfer, boekhouder, Wolfenbüttelerstr. 38 a, Brunswijk, a.v.; stelt belang
in letterkunde en dagbladpers; verzamelt prentkaarten.
Richard Reischke, leeraar, Schlosstr. 23 II, Charlottenburg, a.v.; letteren, opvoeding,
zielkunde, dagbladpers.
Otto Schirmer, ambtenaar, Ludwig Richterstr. 5 III, Dresden; verz. postzegels.
Dr. Jur. Walter Bartsch, Wittenbergerstr. 1, Altstadt, Dresden; rechtspraak,
natuur-onderzoek, munten, zegels, Egypt. e.a. oudheden, Oostersche talen,
wijsbegeerte, volkenkunde, reizen; verz. handschr. en postzegels; verzoekt hem
g e e n briefkaarten te zenden.
Axel Jermstadt, apoth., Hamburg, wenscht a.v.; scheikunde, plantk., muziek,
gesch.; geeft inlichtingen omtrent Noorwegen.
Heinrich Schmitz, Emmastr. 8, Rüttenscheidt b/Essen, wenscht a.v.; geeft
inlichtingen omtrent mijnbouw.
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S. von Auw, koopman, Quai de la fraternité 25, Marseille (op brief te zetten: faire
suivre), stelt belang in Ned. letteren; wenscht briefwiss. met Ned.; geeft en verzoekt
inlichting omtrent handel in oliën.
Félix Malitz, ‘fondé de pouvoirs’, Tonnay-Charente (Ch. inf.); handel, kunst,
wijsbegeerte, letleren, landbouw (geboren Duitscher).
John Larsen, 12 Norman Terrace, Street Lane, Roundhay, Leeds (Eng.); wenscht
a.v.; gymnast, wielrijder; verz. postz. en prentbrk. met postz. aan prentzijde (geboren
N.-Amerika).
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Eustace C. Mongredien, in den koffiehandel, 11 Cranwich Road, Stamford Hill,
London N.; wenscht a.v.; Godgeleerdheid, wijsbegeerte, zielkunde, letteren,
schaakspel; geeft inlichting omtrent Eng. en Engelsch leven.
Richard von Groote, koopman, Kronprinzenstr. 55, Dusseldorp; zoekt inlichting
omtrent Indië.
Hermann Baumfeld, klerk, P.O. Box 63, Malta; verz. dagbl. en tijdschr., geeft en
verzoekt handelsinlichtingen.
Bruno Foges, firma Finkelstein & Brüder, Brechergasse 7, Wien XIX 5; wenscht
a.v.; verz. postz.
Heinrich Peter, controlechef, Aktienges. Sarajevo, Postfach, Sarajevo (Bosnië),
wenscht a.v.; verz. postz.
Réné de Fontelive-Vergne, koopman, Marosseika 10, Moskou; wenscht a.v.; verz.
prentbrk. en plattegronden van steden (geboren Duitscher).
Prof. Gustav Werder, Notkerstr. 15, S. Gallen; wenscht a.v.; stelt belang in
handelswetenschappen, taal-, land- en volkenkunde.
E. Arbenz, V. Neptunstr. 18, Zürich, verzameld postzegels.
Paul Breitag, Batu Puteh, Sandkan, Noord-Borneo; verz. postz.; geeft en wenscht
inlichting omtrent tabak e.a. Indische gewassen.
Léon Nyssen, apotheker, 3 Rue Babazonn, Algiers; verz. prentbrk. met postz. aan
prentzijde; geeft inlichting aan reizigers in Algérie (schrijft ook Ned.).
Juan Breckwaldt, Oruro, Bolivia (brieven uit Europa via Panama, uit Azië via
Buenos-Aires); verzoekt toezending van catalogi over photogr. toestellen en
hulpmiddelen; stelt belang in dier- en plantkundige microscopie.
Louis de la Tarra (Canal. Zone), Culebra, Panama, tandarts; schrijft en spreekt
ook Nederlandsch.
Gabriel Henniquez, spoorweg-ambtenaar, P.O. Box 186, Panama; schrijft ook
Nederlandsch.
John Palm, handels-bediende, Le Palais Royal, Panama; schrijft en spreekt ook
Nederlandsch.
David M. Sasso, koopman, P.O.B.G., Panama.
John N. van der Werff, Munhall, Pennsylvanië, ingenieur en scheikundige.
Heinrich C.F.M. Bellwinkel, tabakshandelaar, 235 E, 48th Str., New-York.
Jongeh. Alfred en jongejuffr. Julienne Cansse, Rue Notre Dame 410,
Montréal-Maisonneuve, Canada; verzamelen briefkaarten.
Frank Czernay, koopman, Diré Daou (via Djibonti), Abessinië; geeft inlichtingen
omtrent land en volk aldaar; wenscht oefening in 't Ned.; verzamelt tijdschr.
Herman J.C. Henriquez, koopman, P.O. Box 186, Panama.
Sol. M. Lansberg, koopman, P.O. Box 186, Panama.
Dr. W. ZUIDEMA.
A m s t e r d a m , Wyttenboekstr. 18, 24 Grasm. '08.
Gevraagd tegenwoordig verblijf van:
A.P.A.W. du Bois van Alderwerelt, 1881 uit Groningen vertrokken naar Sioux
County, N.-Amerika;
W.H. Jintes, vroeger Boerensteiger 2, Rotterdam.
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Allerlei en mededeelingen.
Verslag der Commissie tot nazien der Rek. en Verantwoording.
De ondergeteekenden, uitmakende de commissie bedoeld bij artikel 6 der Statuten
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, verklaren dat zij de rekening van den
algemeenen penningmeester over 1907 nagezien, met de bescheiden vergeleken en
alles in de beste orde bevonden hebben; dat zij op grond daarvan die rekening
goedkeuren en den algemeenen penningmeester te dezer zake van
verantwoordelijkheid ontheffen, onder dankbetuiging voor het gevoerde beheer.
Dordrecht, 18 Mei 1908.
Voor Groep Nederland
(w.g.) J. VAN WAGENINGEN.
Voor Groep België
(w.g.) H.J.M. TYSSENS.
Voor Groep Ned.-Indië
(w.g.) JAN STOOP.
Voor Groep Suriname
(w.g.) THOE SCHWARTZENBERG.
Voor Groep Ned. Antillen
(w.g.) F. AGTERBERG.
N.B. De verkorte rekening en verantwoording moet wegens plaatsgebrek tot het
volgend nummer blijven liggen.

Opleiding van Inlanders tot het Rechtersambt.
In het woord in het vorige nummer aan de nagedachtenis van Mr. Cohen Stuart
gewijd, staat iets, dat, blijkens ingekomen opmerking aanleiding zou kunnen geven
tot misverstand. Er staat dat Stuart overtuigd was van de wenschelijkheid van
rechtspraak over Inlanders door Inlanders zelf en dat hij hiervan de verwezenlijking
heeft aanschouwd. Wie dit leest en niet op de hoogte is, zal meenen, dat tot voor
korten tijd rechtspraak over Inlanders door Inlanders in Indië niet voorkwam. Dit is
onjuist. Reeds langer dan een eeuw wordt, ook in de Gouvernementslanden, een deel
der rechtspraak overgelaten aan Inlanders en bij de in 1848 ingevoerde algemeene
wetgeving voor Indië zijn omtrent die Inlandsche rechtspraak allerlei bepalingen
gemaakt, die in den loop der laatste halve eeuw voortdurend zijn aangevuld en
verbeterd. De zaak is echter deze: dat tot dusver weinig of niets is gedaan voor een
behoorlijke opleiding der Inlanders tot het rechtersambt en het is daarvoor dat, met
vele anderen, Cohen Stuart heeft geijverd. Dit streven heeft geleid tot een
wetsontwerp, waarbij de oprichting van een Inlandsche rechtschool werd voorgesteld;
het werd door de Tweede Kamer reeds aangenomen maar de Eerste moet nog
beslissen. In het stukje had dus eigenlijk gesproken moeten worden van ‘de
wenschelijkheid van rechtspraak over Inlanders door voor het rechtersambt opgeleide
Inlanders’.

Opgewekt Holl. leven te Johannesburg.
Uit een schrijven van den heer D. Krabman, Secretaris der Afdeeling Johannesburg:
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‘De hier gehouden landbouwtentoonstelling was een succes. Alle aankondigingen
waren in 't Engelsch en Hollandsch (vroeger waren alle aankondigingen alleen in 't
Engelsch. Red.).
Op onze laatste Bestuursvergadering werd o.a. besloten:
o Een permanente propaganda-commissie te vormen bestaande uit de heeren: A.
1.
van den Broek, J. Lub en D. Krabman met 't recht daaraan twee leden toe te
voegen. Deze zijn S.P. van Wijk-Botha en J.L. Erasmus.
o Een examen uit te schrijven voor alle W.W. Rand scholen. Als prijzen zullen
2.
medailles worden uitgereikt. De examen-commissie bestaat uit de heeren: F.W.
Beyers, L.W. en J. Lub, Ds. Botha, Ds. L.E. Brandt en Dr. H.G. Breyer.
o De koloniale secretaris te verzoeken b.v. £ 250 van de subsidie (£ 600) voor de
3.
Johannesburger openbare bibliotheek per jaar te besteden voor aankoop van
Hollandsche lectuur. Tot nu toe was het bestede bedrag zeer gering.
Er is hier een Hollandsch Vereenigingsblad opgericht genaamd ‘De Boodschapper’.
In Juni zal het
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eerste nummer verschijnen. De raad van beheer bestaat uit de heeren: E.J. van
Gorkom, voorzitter; J. van Bruggen, namens de Nederl. Verg.; H. Koetser, namens
de Holl. Club; L. Beerstecher, penningmeester, namens de Kamer van Koophandel;
C.A. Breyer, namens de Ned. Zangvereeniging en D. Krabman, secretaris, redacteur,
namens de Afd. A.N.V.

Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna.
Den 25en Mei heeft de inwijding plaats gehad van het Wilhelmina-Hospitaal en de
Ned. Kerk te Smyrna, wier herstelling mogelijk is gemaakt door giften van
particulieren in Holland en de Levant en met steun van de Ned. Regeering.
De instellingen, waarover in Neerlandia van Dec. 1905, blz. 221 en 229
mededeelingen werden gedaan, dagteekenen uit de eerste helft der 17e eeuw. Het
hospitaal is de oudste instelling van dien aard in de Levant. In de 17e en 18e eeuw
tot grooten bloei gekomen, heeft het toen ter tijde groote diensten bij epidemieën
bewezen, zoowel aan de Nederl. kolonie als aan de bemanning van Nederl. en vreemde
schepen. In de afgeloopen eeuw geraakte de instelling echter in verval en het duurde
tot 1903, toen de Nederlandsche kolonie in Smyrna, op aanstichting van den
consul-generaal De Sturler, besloot deze gedenkteekens van onze eeuwenoude
vestiging in de Levant in eere te herstellen.
Toen de geldmiddelen der kolonie bleken tekort te schieten, wendde men zich tot
eenige belangstellenden in Nederland, die een comité vormden, dat er in geslaagd is
belangstelling bij het publiek te wekken en aan Smyrna een bedrag van f20.000 kon
overmaken ten behoeve van de herstelling.
Sedert zette dit comité zich in een vereeniging om: de Ned. vereeniging tot
instandhouding van het Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna, die zich ten doel stelt
blijvend de belangen dezer instelling te behartigen.
Bij de inwijding waren o.a. tegenwoordig de geheele Nederlandsche kolonie met
den consul-generaal Van Uye Pieterse aan het hoofd, kapitein ter zee G. Fabius,
commandant van Hr. Ms. pantserdekschip ‘Friesland’, de geheele bemanning en de
consuls-generaal van Duitschland en Engeland.
Het woord werd gevoerd door dr. Von Eichstorff, voorzitter van het Smyrnasche
comité voor de herstelling en nestor van de Nederlandsche kolonie, die o.m. zijn
dankbaarheid uitsprak voor de belangstelling in zoo ruime mate ondervonden, in de
eerste plaats van H.M. de Koningin, die Haren naam verleende aan het Hospitaal,
dat voortaan Wilhelmina-Hospitaal zal heeten.
Onze consul-generaal hield vervolgens een rede, waarin hij hulde bracht aan de
gastvrijheid, die de vreemdelingen in het algemeen en de Nederlandsche natie in het
bijzonder steeds in Turkije genoten hadden.
Nog voerden het woord de heeren Ds. Le Bouvier, Alfred Lavino, Alfred Keun
en W.F.H. van der Zee, de laatste om den heer S.P. van Eeghen, den voorzitter van
het Ned. Comité te huldigen.
Kapt. Fabius dankte voor de hulde aan de Ned. Marine gebracht.
Consul-Generaal Van Uye Pieterse besloot met de mededeeling van de benoeming
der heeren Van Lennep, Keun, Lavino en v.d. Zee tot ridders in de
Oranje-Nassau-orde.
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Een Engelsch blad over onze Koningin.
Home Chat, een Engelsch weekblad, wijdt in zijn nummer van 25 April l.l. een artikel
aan Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Wij ontleenen daaraan het volgende:
‘Zij regeert slechts over een klein landje, maar zij is er zeer trotsch op.
“Ik ben blij weer thuis te zijn”, zegt zij altijd, wanneer zij van een bezoek aan een
ander land terugkeert... Nooit blijft zij lang uit Nederland weg. Voor haar is 't h e t
land van de wereld.
Zij staat sterk op het gebruik van het Nederlandsch. In de kinderkamer al wou ze
alleen spelen met kinderen, die Nederlandsch spraken. En er zijn er meer die dit niet
kunnen dan men zou denken. Want toen ter tijd heerschte er een zekere meening
onder de aristocratie van Nederland, dat de Nederlandsche taal en de Nederlandsche
vormen voor haar niet goed genoeg waren. De aristocratie zond haar kinderen naar
het buitenland om hun opvoeding te voltooien of liet haar onderricht geven door
buitenlandsche gouvernantes, en de arme kleinen maakten zich de beschaving en de
manieren eigen van vreemde landen, maar leerden hun eigen moedertaal nimmer
goed gebruiken.
Ook Koningin Wilhelmina had jaren lang een Engelsche governess, en het is ook
waar dat zij eerst alleen Fransch kon spreken. Toen zij nog heel klein was, kreeg ze
al les in 't Engelsch, Duitsch en Italiaansch. Later leerde ze zich zelf Maleisch, de
taal harer O.-I. bezittingen.
Maar nooit vergat ze dat ze een klein Nederlandsch meisje was. Zij had een
hartgrondige minachting voor menschen, die hun eigen taal niet konden spreken.
Eens werd ten Hove een jonge dame voorgesteld, die nauwelijks een woord
Nederlandsch kende en die dan ook de Koningin in het Duitsch aansprak.
Wilhelmina keek haar even kwasi verbaasd aan alsof zij Sanskriet had gesproken
en verklaarde toen dat zij liever zag dat dames die aan het Hof wenschten te worden
voorgesteld, eerst haar moedertaal leerden.
Gedurende de regeering van Koning Willem III, haar vader, was Fransch de
Hoftaal, maar sinds Koningin Wilhelmina den troon heeft bestegen, is Nederlandsch
en alleen Nederlandsch de taal bij Hofgebruiken’.

Ned. scholen in het Buitenland.
Naar aanleiding van dit op de Alg. Verg. van Groep Nederland te Amsterdam
behandeld onderwerp schrijft de heer W. van Deth te Brussel ons o.m.:
‘Sedert September 1901 bestaat er hier in Brussel een N e d e r l a n d s c h e
Christelijke School, 5 Nieuwe Graanmarkt. Deze school is geheel ingericht als de
Ned. scholen voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs, omvat dezelfde vakken
en gebruikt nagenoeg dezelfde leerboeken. Alleen met het oog op de omgeving,
waarin we leven, wordt er meer dan in Nederland tijd besteed aan de Fransche taal.
Aan het hoofd staat een Ned. onderwijzer met hoofdakte, akte Fransch en aanteekening
voor vrije- en ordeoefeningen, bijgestaan door eene Ned. onderwijzeres met hulpakte,
akte Fransch en Engelsch en een gediplomeerde Zwitsersche onderwijzeres voor het
Fransch.
Het doel, dat tot oprichting leidde, was tweeerlei: eenerzijds eene religieuse
bedoeling en anderzijds om kinderen van Ned. ouders in België woonachtig in de
gelegenheid te stellen eene Ned. opvoeding te ontvangen, de Ned. taal en geschiedenis
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zuiver te leeren en zoodoende bekwaam te zijn om later de studiën aan Gymnasium,
Hoogere Burgerschool of Handelsschool in Nederland te kunnen volgen.
De school gaat uit van de grondgedachte: onderwijs te geven in Christelijken geest
en wel voldoend lager onderwijs, gedurende de eerste zeven leerjaren en voortgezet
lager onderwijs gedurende de drie volgende, met dien verstande, dat de hoeveelheid
kennis aan het eind van het tiende leerjaar aangebracht, ongeveer gelijk zij met dat,
wat in Nederland als eind-resultaat aan Hoogere Burgerscholen met driejarigen cursus
wordt bereikt.
De vakken, waarin onderwijs gegeven wordt, zijn: bijbelsche geschiedenis,
kerkgeschiedenis, lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde,
natuurkunde, zingen, wiskunde, Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
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Voor Ned. cacaofabrikanten.
Ontleend aan een brief uit Kaapstad:
Ingesloten zend ik u enige uitknipsels uit het u, zolder twijfel, goed bekende Ons
Land. In dit blad, dat bijna uitsluitend door Hollandse Afrikaners wordt gelezen, en
waarin door verschillende nationaliteiten (waaronder veel Engelsen) steeds in het
Hollands wordt geadverteerd, schittert een Ned. cacaofabrikant steeds door zijn
Engelse reklame. Zoals u kunt zien, stelt een der prentjes zelfs een Engels soldaat
voor, terwijl men op de achtergrond een kamp paarden ziet. Is dit misschien bedoeld
om de treurige herinneringen van de onzalige oorlog levendig te houden?
Zou het wonder zijn als een rechtgeaard Afrikaner zulke kakao zou ‘boycotten’.

Een Engelsch geleerde over Hooft en Vondel.
Onlangs hield Prof. Grierson van Aberdeen voor de Glasgow University Alexandrian
Society een lezing over ‘Eenige Nederlandsche dichters der Zeventiende Eeuw’. Hij
begon met de plaats te schetsen, die het Holland van dien tijd in de geschiedenis,
staatkunst, kunsten en wetenschappen bekleedde. Na een korte schets van de opkomst
der Nederlandsche dichtkunst in de Zestiende eeuw, sprak hij over de twee
voornaamste dichters der volgende, Hooft en Vondel. Hij beschreef den eerste als
den vertegenwoordiger van de in Holland weder ontwaakte klassieke kunst. De
lyrische poëzie van Hooft geleek in vele opzichten die van de dichters uit Koningin
Elisabeth's tijd.
Vondel was de grootste Hollandsche dichter. Hij vertegenwoordigde meer de
Christelijke reactie dan den terugkeer tot de klassieken. Vondel's Lucifer vergeleek
deze geleerde bij Milton's Paradise Lost.

Het vaderland getrouwe.
Uit een brief van den heer H.V.P.C. Huizinga, prof. aan het Trinity College te
Hartford, Conn., V.S.v.N.-A.
Ontvang ingesloten mijn bijdrage als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Het schijnt me toe, dat de Bond zeer veel kan doen in de Vereenigde Staten van
Amerika voor het bewustzijn van het Nederlanderschap. De oude ‘Knickerbockers’
hebben een goeden naam, een roep die niet weggenomen is doordat de erentfeste
oude bazen dikwijls belachelijk zijn gemaakt in de Amerikaansche literatuur. Ik
gevoel sterk voor mijn Vaderland en draag er trots op Nederlander te zijn. Ik noem
me echter altijd een ‘Hollander’ of een ‘Netherlander’, aangezien ‘Dutch’ hier
gewoonlijk met ‘D u i t s c h e r ’ verward wordt.
Dit is een buitenlandsch Nederlandsch misschien, maar u moet in aanmerking
nemen, dat ik zeer weinig Nederlandsch zie, bijna nooit schrijf en uiterst zelden
spreek.
Jaren geleden echter schreef ik een artikel van uit London voor het tijdschrift
‘Nederland’. Dat was het laatste van mijn letterkundigen arbeid in mijne moedertaal
en sedert ben ik vrij wat verengelscht. De taal is een machtige invloed in het leven
en werkt onbewust in op onze denkwijze en levensaard. In hart en zin ben ik echter
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Nederlander gebleven, al gaat de taal me op 't oogenblik niet zoo vlot van de hand.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zal weldoen het bewustzijn van taal en
Nederlanderschap levendig te houden en te versterken, zelfs in den vreemde.

Het Hudsonfeest.
In September 1909 zal het feit worden herdacht dat 300 jaar geleden het eerste schip
onder Nederlandsche vlag Amerika bereikte. Het was het vaartuig van kapitein
Hudson, een Engelschman, maar in Nederlandschen dienst.
In Amerika worden groote toebereidselen gemaakt voor dit gedenkfeest. Daartoe
behoort ook een vlootschouw. De sub-commissie voor dit onderdeel van het
programma heeft nu officieel bericht ontvangen van onzen tegenwoordigen minister
van buitenlandsche zaken, jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, vroeger gezant te
Washington, en van den gep. vice-admiraal jhr. Roell, oud-minister van marine, dat
zich hier te lande een commissie heeft gevormd met het doel namens het
Nederlandsche volk aan de Regeering van de Vereenigde Staten als
gelegenheidsgeschenk een model aan te bieden van de ‘Halve Maan’, het schip
waarmede Hudson uitzeilde en de Amerikaansche kust bereikte.
De bedoeling is een vaartuig te bouwen, overeenkomende naar afmeting en bouw
met het historische schip.
In de voorloopige commissie te Amsterdam hebben, naar vroeger reeds werd
gemeld, zitting genomen de heeren J.T. Cremer, president van de Nederlandsche
Handelmaatschappij; S.P. van Eeghen, voorzitter van de Kamer van Koophandel;
mr. R. van Rees, van de firma Adolph Boissevain & Co., en J.H.J.L. baron Sweerts
de Landas, vice-admiraal, directeur en commandant der Marine.
Ook te Rotterdam en te 's Gravenhage zullen comité's worden gevormd.
(N.v.d.D.)

Lichaamsoefening en levensgereedheid.
Uit een geschrift van den Amsterdamschen bond voor lichamelijke opvoeding komt
onder bovenstaanden titel de volgende beschouwing voor van den heer L. Simons:
‘Beets, die nu dood is, heeft jaren geleden ons volk “een slecht onderwezen natie”
genoemd.
Wie het onderwijs gericht wil zien niet “op de school, maar op het leven”, kan
vandaag zeker nog niets afdoen van deze ernstige beschuldiging.
Hoe ook in sommige opzichten het w e t e n van dingen bevorderd is, het leeren
d o e n , het toepassen, het uitrichten en aanpakken blijft gebrekkig.
Dit geldt schier zonder uitzondering van menschen van allerlei rang en stand.
We zijn een veel redeneerende en veel delibereerende natie; we zijn zwaartillend,
tobbig, loom en langzaam. Er komt weinig werk uit onze handen; we zijn nog
vreeselijk bang ons aan koud water te branden. De kunst van arbeidsverdeeling, van
onderschikking, van maatschappelijk en economisch ingenieurschap verstaan we
slecht.
We hebben noodig te worden wakker geschud, gedrild, geschoold. We moeten
leeren klaar te staan, we moeten ons leeren voegen; we moeten leeren dadelijk
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aanpakken; we moeten leeren veel doen in weinig tijds, methodisch, gemakkelijk en
kloek; we moeten leeren durven en uithouden.
Het goedmoedige, lobbesachtige, hobbezakkerige slapschouderige, slapbeenerige
van “kom ik er vandaag niet dan lukt het morgen wel”, gevolg van de kleinheid onzer
verhoudingen, moet er uit.
Behalve in de beoefening van den handarbeid zie ik een groote opvoedingsstuw
in deze richting in g e o r d e n d e s p o r t en w è l g e l e e r d s p e l , in gymnastiek
en lichaamsoefening in de open lucht.
Sport niet allereerst van wedstrijden, en vooral niet van hen die - daarbij toekijken.
Rudyard Kipling had schoon gelijk, toen hij de Engelschen om de ooren veegde,
omdat ze sport tot een kijkspel gemaakt hebben tegen entrée, bij Lord's en aan den
Oval. De tien- en twintig-duizend menschen, die daar plegen samen te komen om
de p r o f e s s i o n a l s te zien spelen, zullen niet veel van de opvoeding genieten,
welke de sport kan geven.
Wie er voordeel van trekken willen, moeten zelf mee doen, niet toekijken.
De Amsterdamsche Bond voor L.O. - met zijn
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program van actie elders omschreven - heeft dus een werk van groote hygiënische
en sociaal-economische waarde te ondernemen. - 't Is geen werk dat een enkele klasse
of stand kan raken, - 't is er inderdaad een voor à l l e burgers. Daarom moeten hier allen samenwerken’.

Onder vreemde vlag.
In Allen Weerbaar maakt de heer A.E. Dudok van Heel de juiste opmerking dat men
in ons landje dames, heeren en kinderen met stroohoeden ziet rondloopen, prijkende
met linten of vlaggetjes in de Amerikaansche, Duitsche of Engelsche kleuren, maar
nooit in de Nederlandsche.
Kleinigheden zal men zeggen. Zeker; ook bij Neerlandia gelden zij niet voor meer
dan zij waard zijn. Maar zou het niet prettiger zijn voor Nederlanders en voor
vreemdelingen, de nationale kleuren in Nederland te zien dragen?
Wie begint? Een dankbaar werk zal hij doen. Hij of zij, of beiden.

De Amerikaansche trek naar Java.
De Amerikanen hebben Java ontdekt. Zij roemen het in hun bladen als ‘de Hof van
Eden - met een eerste klas-hotel’. Het is het mooiste en het meest belangwekkende
land om er ontspanningsreizen heen te maken. ‘Er is zeldzame gelegenheid om te
jagen, er zijn oude tempels om te bezichtigen, vreemde zeden der inboorlingen om
te bestudeeren; zeldzame geologische en botanische aantrekkelijkheden en het
landschap is er onovertroffen mooi’.

Hollandsch-Belgisch.
De Brusselsche correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft aan
zijn blad, onder het opschrift ‘Hollandsch-Belgische Tentoonstelling’:
Eigenlijk moest ik ‘Exposition Hollando-Belge’ schrijven. Want alles, of bijna
alles, is hier zorgvuldig in het Fransch gehouden: opschrift en uitnoodigingen,
reklaamkaarten en winkeljuffrouwen. Waarom dan toch? Brussel is de Vlaamsche
hoofdstad van een hoofdzakelijk Vlaamsch land. Ik weet niet wie deze tentoonstelling
heeft ingericht, maar ik stel vast dat vooral Hollandsche en Vlaamsche huizen
ten-toonstellen. En nochtans: kwasi-alles in de, voor Holland en voor Vlaanderen
vreemde, Fransche taal. Vreemd in al de beteekenissen van het woord, hetgeen wel
blijkt uit de wijze waar er mee om wordt gegaan en gesprongen: ‘Prijzen voor
Holland’ wordt hier telegraphisch door ‘Prix pour Hollande’ vertaald. En zoo ware
er wel meer aan te halen... Wanneer gaan de Nederlanders dan toch begrijpen, dat
men - alle Vlaamschgezindheid er buiten gelaten - hier hunne taal best begrijpt?
Engelschen praten hier als overal, Engelsch. En Duitschers, Duitsch. Waarom doen
de Hollanders dan de Vlamingen na, die vinden dat het gekleed staat, in België niets
dan Fransch te wauwelen; nu vooral, dat het in sommige, lang niet geringe, kringen
voor fijn geldt, Nederlandsch te brouwen?

Sport-bargoensch.
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Verkort uit 't Hbld:
Het tennissen is weer in vollen gang, en langs het groene veld of den cementen
vloer klinkt weer uit volle borst het bastaard-Engelsch, waarmede wij ons voor
landgenoot en vreemdeling belachelijk plegen te maken. Vooral voor den laatste.
Het moet b.v. den Engelschman wonderlijk te moede worden als hij, langs onze
tennisvelden wandelend, eenige scherpe klanken als: ‘fochtie’ of ‘seurtie’ hoort
roepen, die in hem een flauw vermoeden wekken, dat men hier de woorden ‘forty’
en ‘thirty’ tracht na te bootsen.
Het gebruik van het Hollandsch is zeer goed mogelijk. Het vreemde, dat er voor
Hollanders in gelegen is, om elkaar in beschaafd Hollandsch, in plaats van in slecht
Engelsch toe te roepen, gaat er, na één middag oefenens, gemakkelijk genoeg af.
Ik geef tennissers, die het met mij eens zijn in overweging het volgende lijstje van
vertalingen uit te knippen en aan hun clubhuisje aan te plakken: geddie? - klaar?;
surruft - u speelt; lurf - nul; fif'tien - vijftien; seurtie - dertig; fogtie - veertig; fogtie
ol - veertig gelijk; atfantach oud - voordeel uit; ruff, smoess - ruw, glad; single koorrt
- klein veld; well pleet - goed zoo; keeme - spel; set - spel!

Reisgidsen.
Verschenen:
R e i s b o e k 1 9 0 8 , uitgave Morks & Geuze, Dordrecht, handleiding voor allen,
die Nederland willen leeren kennen. Catalogus van reisgidsen en -kaarten,
plattegronden, hotel- en pensiongidsen, adresboeken, albums, reiswijzers enz. van
Nederland. Met platen.
G i d s v a n P u t t e n met 12 lichtdrukken en gekleurde wandelkaart, uitgave ‘De
Veluwe’ te Putten.

Holland op zijn best.
Prof. Huizinga van het Trinity College te Hartford schrijft d.d. 10 April:
Prof. De Groot*) die in Hartford in Connecticut voorlezingen geeft over den
Chineeschen godsdienst, maakt een bijzonder gunstigen indruk en wordt hoogelijk
gewaardeerd in Amerika. Inzender dezes heeft aan alle zijden hoogen lof gehoord
en bewondering voor den Hollandschen geleerde. Het viel hem op, dat zulke waardige
vertegenwoordigers van Nederland den naam onzes volks verheffen in de oogen der
Amerikanen, die gewoonlijk niet een te hoogen dunk hebben van de Europeanen.
Het ware wenschelijk, dat er gelegenheid bestond de relaties voor Hollandsche
geleerden in Amerika te vermeerderen.

Graaf van Limburg Stirum.
Uit een schrijven van den Secr. der Afd. Constantinopel:
Het is met innige spijt, dat ik U het vertrek uit onze stad moet melden van Zijne
Excellentie Graaf Van Limburg Stirum, zaakgelastigde van Hare Majesteit alhier en
tot een nieuwen post aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken benoemd.
In het begin van dit jaar had Zijne Excellentie het plan opgevat een Hollandschen
cursus op te richten, en begrijpend al het belang dat de Hollandsche industrieelen
*) Bedoeld wordt dr. J.J.M. de Groot, hoogleeraar te Leiden. Red.
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hadden hier een handelshuis op te richten, had hij reeds tot dat doel onze pogingen
aangemoedigd.
Wij hopen nu, dat het door hem uitgestrooide zaad vruchten voor de toekomst zal
dragen en indien de Hollandsche cursus nog niet officieel en voor iedereen
toegankelijk is, verwachten wij toch, dat weldra al de kinderen van Hollandsche
families in staat zullen gesteld worden hunne moedertaal hier te leeren.
Wij zouden aan onzen plicht te kort doen, indien wij hier ook geen woord van
hulde brachten aan de Gravin van Limburg Stirum, wier vertrek uit Constantinopel
een waar verlies is voor de liefdadige instellingen.

Ledenlijst Z.-A.
In de exemplaren van het Mei-Nr. bestemd voor Zuid-Afrika, werd een lijst der
Zuid-Afrikaansche leden van het A.N.V. gelegd, ten einde het winnen van nieuwe
leden te vergemakkelijken.
Nog een beperkt aantal dezer lijsten is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar aan het
Kantoor A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Lezingen op Java.
Consul-Generaal Bosschart te Melbourne schrijft aan Neerlandia, dat hij plan heeft
in Juli a.s. lezingen te gaan houden op Java, in denzelfden geest als hij ze het vorig
jaar in Nederland hield.

Beiaard-Concerten te Mechelen.
Alle Maandagen der maanden Juni, Augustus en September bespeelt de bekende
beiaardier, Jef Denyn, het klokkenspel van den Romboutstoren.
Programma's en beschrijvingen met foto's verschaft de Mechelsche Tak van 't
A.N.V. tegen 15 centimes, Secr. Dr. H. Baccaert, Potterij 2, Mechelen.

Onze zegeltjes.
De groene zegeltjes, welke de leden van Groep Nederland in het vorig nummer
gevonden hebben, zijn bestemd om geplakt te worden op brieven en rekeningen, die
noodeloos in een vreemde taal gesteld zijnen den afzender worden teruggezonden.
Ook kan men ze op eigen brieven plakken ingeval men antwoord in het Ned. kan
eischen en in een vreemde taal verwacht. Men gebruike ze niet voor alle brieven.
Meer zegels zijn kosteloos verkrijgbaar aan het kantoor A.N.V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.

Stamverkeer.
(Even voor afdrukken ingekomen).
Het ligt op den weg van het Verbond het reizen en verblijven in Noord-Nederland
te bevorderen. Daar heeft van de eerste tijden van het ontstaan onzer vereeniging,
Groep België haar werk van gemaakt.
Dit jaar heb ik een lang gekoesterden wensch kunnen ten uitvoer brengen en ben
met een groep leerlingen uit Poësis en Rhetorika van het Gentsche Athenaeum naar
't Noorden getrokken om hun het bewijs te leveren, dat Holland veel moois heeft en
een bezoek meer dan overwaard is. Vier dagen zijn wij uit geweest: op 4 Juni te 10
uur 's morgens in Den Haag aangekomen, hebben wij dien dag het Museum in het
Mauritshuis bezichtigd, een wandeling gedaan door het heerlijke Haagsche Bosch;
Huis ten Bosch gezien, Scheveningen, strand en Kurhaus en wandelhoofd, waar in
't Koffiehuis, de Schotsche Kapel te onzer eere, een onbeholpen, doch goed bedoelde
Brabançonne uitvoerde: dat hadden leden van Haagsch Jong Nederland, die zoo
vriendelijk waren ons te vergezellen, weten te bewerken. Ook de heeren Plokhooy
en Lefèvre hebben met ons meegewandeld; de laatste is in 't Mauritshuis onze
Cicerone geweest. Aan 't station, bij ons aankomen alreeds, wachtte Mr. Hymans,
van Kantoor Stamverkeer ons op, met vrijkaarten voor Kurhaus. - 5 Juni waren we
alreeds 8 uur 's morgens in Amsterdam, hebben Jodenbuurt, Artis, Ethnographisch
Museum, Aquarium gezien. 's Namiddags was daar alweer de Voorzitter van
Amsterdamsch Jong Nederland, de zoon van Professor Jan te Winkel om ons te
vergezellen bij 't zien drukken van het Nieuws van den Dag (22000 ex. per uur, 16
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bldz. gevouwen, uit de pers gespuwd), waarvoor dank aan den heer Funke; verder
bezoek aan 't Begijnhof, eigenaardige stadsgedeelten, Tolhuis over het Y; 's avonds
wandeling door het hart van de stad, Paleis voor Volksvlijt, Passage; Amstel en
tooverachtige verlichting van de Hooge Sluis; glas gedronken in Panopticum-Concert;
Rembrandtplein; drukke Kalverstraat en ten slotte: traktatie op de beroemde
pannekoeken in Krasnapolsky vanwege Jong Nederland. 's Anderen daags 's morgens
vroeg uit de veren, naar Marken op tamelijk bewogen Gouwzee; eens overgewipt
naar Edam en 's namiddags Rijksmuseum, waar de vriendelijke jongeheer Keizer
van A.J.V. ons rondbracht. Wat onvergetelijk blijft is de verrassing, die ons
Zaterdagsavonds bij onzen terugkeer in Den Haag te wachten stond. De
Jongelieden-Afdeeling A.N.V. en de Gymnasiastenbond hadden de mooie zaal
Concordia op het Alexanderveld gehuurd en een feestavond te onzer eere ingericht:
voordracht, zang, muziek. Dr. Edward B. Koster, de dichter van N i o b e , verleende
zijn gewaardeerde medewerking, door voordracht van zijn gedichten. Hier werden
we, na 't spelen van een Brabançonne - een Vlaamschen Leeuw bleek men niet
machtig te zijn - begroet in een luimig gedicht door den heer Van Leeuwen, voorzitter
van den Gymnasiastenbond, waarin hij mededeeling deed van de zuchten, die wij
geslaakt hadden bij 't bezichtigen van hun prachtig ingericht Gymnasium:
En nu zijn ze hier gekomen
Op een reisje voor hun jool.
Verbaasd stonden ze te droomen
Voor ons wonderschoone school.

En van nog andere zuchten...
Nog iets deed hun zuchten slaken,
Dat m'in Gent nog niet bezat.
Ze zouden revolutie maken,
Tot m'in Gent ook meisjes had.

Dit slaat op... mijn schaapjes natuurlijk, niet op den herder. Ik zou nog vergeten van een bevolking van 260 gymnasiasten zijn 1/4 jonge dames - dat de
jongejuffrouwen met enkele jongeheeren ons bij ons bezoek op 't zingen van enkele
mooie liederen hadden onthaald.
Maar hoor den dichter verder:
Om hun vast eens aan te raaien
Hoe zoo'n meisje wel behoort,
Toonden wij hun enk'le fraaie
Exemplaren van de soort.

Ja, daar zaten wij nu te midden dezer bekoorlijke Haagsche bloemen, hartelijk
verwelkomd, en na 't concert zouden mijn schaapjes, onder een lustig dansje, nader
met haar kennis maken, zoodanig, dat Andriesse 't in den grond van zijn hart betreurde,
dat hij niet dansen kon en zwoer, dat zijn eerste zorg in België zou zijn het te leeren.
't Heeft dan ook wat moeite gekost om de schaapjes voor de afreis wakker te
krijgen. Te Rotterdam, waar alweer twee gymnasiasten ons opwachtten, troffen we
't net, dat we, aan 't Park aan den boord der Maas gezeten, 't vijfde grootste stoomschip
der wereld, zoo pas voor de Holland-Amerika-lijn gebouwd, majestatisch de haven
zagen invaren. Een heerlijk watertochtje per Fop-Salonboot bracht ons te Dordt, waar
de heer Van Son - Plokhooy was zoo vriendelijk geweest ons alweer op reis te
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vergezellen - onze aandacht vestigde op menig eigenaardig geveltje, menig
schilderachtig stadsgezicht en ons het Zuid-Afrikaansch Museum toonde.
Van Dordt ging het dan huistoe. De jongens zijn opgetogen over het vierdaagsch
uitstapje en kunnen niet zwijgen over de genoten gastvrijheid en ondervonden
vriendelijkheid vanwege de Noorderbroeders van jonger en ouder jaren. De opgedane
indrukken zijn bizonder levendig en bizonder deze in hun omgang met jeugdige
Nederlanders, van beiderlei kunne: dat men wel nog in een ander taal dan het Fransch
keurig beschaafd kan zijn; want deze schaapjes behooren alle tot den gegoeden stand
en als men Andriesse uitzondert, mag men zeggen, dat hunne huistaal Fransch is.
Nu hebben ze zich met het Nederlandsch, dat ze kennen, vier dagen lang, bevredigend
uit den slag getrokken. Zoo verrukt zijn ze, dat er onder hen géén is, die niet zal
terugkeeren. Zoo wordt, dunkt me, toenadering het best bewerkt. Dit vierdaagsch
uitstapje is te doen voor fr. 40. Ik kan 't mijn collega's M.O. aanbevelen en houdt me
gaarne voor inlichtingen tot hun beschikking.
G e n t , 8 Juni 1908.
H. MEERT.
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E.J. Potgieter.
(1808-1875)
Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa door hare vorsten
niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne zijde op het
regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in en deed
door deze bijwijlen den evenaar overhellen; gij, die het leest, als ik die het schrijf,
wij waren er getuigen van, hoe zij vóór luttel jaren met hare partij voor de vijfschaar
gedaagd, vonnis ontving van wie haars gelijken, hare minderen zijn geweest.
Er was een tijd, dat de hollandsche vlag werd begroet als de meesteresse der zee,
waar ook ochtendof middag- of avondlicht de oceanen van beide wereldhalfronden
verguldde; een tijd, waarin hare vlootvoogden den bezem op den mast mogten

voeren, dewijl zij, naar de krachtige uitdrukking dier dagen, de zee hadden
schoongeveegd van gespuis; in eene der jongste vergaderingen Hunner Edelmogenden
hebben welsprekende stemmen de roemlooze ruste van Janmaat beklaagd.
Er was een tijd waarin de hollandsche handel den moed had, de boeijen te
verbreken, hem door den beheerscher der beide Indiën aangelegd en, stouter nog, de
ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde, om eenen doortogt te vinden ‘door
natuur ontzegd’, een tijd, waarin de winzucht een adelbrief verwierf, door hare
verzustering met de wetenschap: Stel U voor (God verhoede, dat 't ooit gebeure!)
stel u voor dat Java ons niet langer zijne schatten in den schoot stortte, en zeg mij,
werwaarts de dienstbare vloot der Handel-Maatschappij dan hare zeilen hijschen
zou; waarde ondernemingslust harer reeders, in Noord- of in Zuid-Amerika,
betrekkingen heeft aangehouden; waar men zich onzer in China nog herinnert; wie
ons in Australië kent?
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Er was een tijd dat Holland naar kennis dorstte, kennis waardeerde, kennis lief
had en in menig vak van studie de vraagbaak der beschaafde wereld werd; waarin
het de beoefenaren der wetenschap huldigde, zonder ander aanzien des persoons:
blond van lokken of grijs van haren, landzaat en dus het voorwerp van zijnen
regtmatigen trots, of balling, en dus het voorwerp van zijnen edelaardiger eerbied;
handhaver van het oude, en daardoor wachter bij den reeds verworvenen schat, of
kampvechter voor het nieuwe, en daardoor borg voor zijn deel in de aanstaande
verovering. - Thans, o het zij verre van mij oningewijde in haren tempel, uitspraak
te doen als de blinde over de kleuren! maar leen den twist harer priesteren 't oor, en
loochen, zoo gij kunt, het vermoeden, dat de offeranden, in de dagen, die wij be-
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leven, te onzent op hare altaren gebragt, met luttel uitzonderingen schaarsch en
schraal zijn, - schraal en schaarsch tot verklarens, tot wettigens toe der
onverschilligheid, waarmede de nabuur den ijlen rook ziet opgaan.
Er was een tijd, waarin het door zijn beleid geëerbiedigde, om zijn goud benijde,
en voor zijne kennis gevierde Holland door deze driedubbele kroon de rozen der
kunst vlechten mogt; waarin het gehoor voor muzijk, waarin het zin voor poëzij had,
en zich in beiderliefelijke bloesems verlustigde; maar Europa's bewondering wegdroeg
door zijne schilderschool, de oorspronkelijke, met zijnen strijd voor de vrijheid
geboren, en die de helden van deze heeft veraanschouwelijkt en vereeuwigd; eene
eerzuil, door dat geslacht zich zelf gesticht; - eene eerzuil, welker meesterstukken
we ten minste niet alle voor het goud des vreemdelings veil hadden - hoe onverschillig
onze achttiende eeuw de nalatenschap bewaarde, die, in welsprekend zwijgen, het
vonnis der erfgenamen wees; tot welk eene hoogte in den aanvang der negentiende
eeuw de druk des geteisterden volks stijgen mogt; - eene eerzuil, voor welker luister
het ons past

Het Potgieter-gedenkteeken te Zwolle,
onthuld Zaterdag 27 Juni 1908.
(Cliché welwillend afgestaan door de fa. La Rivière en Voorhoeve te Zwolle).
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het hoofd neder te buigen van schaamte, als zij al de gaven, al de krachten, al de
deugden van het voorgeslacht, als een spiegel weerkaatst, tot we, voelende wat we
eens geweest zijn, en wat we werden, ons aangorden...
***
Liever dan over Potgieter te schrijven - geen courant of tijdschrift die het verzuimde
- laten wij hem spreken, wiens woord aller woord overstemt. Niets dan die eene
bladzijde, de aanvang van Het Rijksmuseum, is voldoende om te bewijzen, hoe
Potgieter de toekomst van ons land zich droomde, het roemruchtig verleden waardig.
Niets dan die eene bladzijde volstaat voor het betoog, dat hij het Algemeen
Nederlandsch Verbond met ingenomenheid zou hebben begroet, het aanvaardende
als een teeken van nationale herleving. En hij zou het in het Verbond hebben
gewaardeerd, dat het na wekking van het bewustzijn, bedachtzaam maar met vasten
wil de daad heeft aangedurfd.
Geen wonder dat, nu Zwolle een zichtbaar gedenkteeken schiep voor haar grooten
zoon, bij de inwijding ook het Verbond zich liet gelden. Bij monde van den heer
Bierens de Haan getuigde het van Potgieters liefde voor volk en stam; van zijn
vriendschap voor de Vlamingen; van zijn opwekkend woord tot alles wat Nederlander
was, in verre gewesten, in Indië en Amerika; van zijn voorgang, hij alleen, hoog
uitstekende boven zijne tijdgenooten, in het geloof aan een grooter Nederland.
De deugdelijke vereering van Potgieter is een peilschaal voor de degelijkheid van
zijn volk.

Hollandsche Vereeniging op Ceylon.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ceylon, eens een onzer prachtigste bezittingen, sedert den Franschen tijd
verengelscht, heeft nog een kern van gezinnen, bij wie niet onze taal, maar de
herinnering aan Nederland wakker is gebleven. Dat is plotseling zichtbaar geworden
door de stichting van The Dutch Burger Union, en door haar tijdschrift, dat in het
Engelsch geschreven, in goed Hollandsch tot kernspreuk draagt ‘E e n d r a c h t
m a a k t M a c h t ’.
Het A.N.V. begroet deze Vereeniging met groote ingenomenheid, en zal haar,
noch in Neerlandia, noch elders vergeten.
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Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag der Vereeniging Wilhelmina, Afd. Buenos Aires, over
1907.
(Uittreksel).
Waarde Landgenooten,
Aangenaam is het ons, de eer te hebben u hierbij het eerste jaarverslag onzer
jeugdige Vereeniging Wilhelmina aan te bieden, die niettegenstaande haar kort
bestaan toch reeds blijken heeft gegeven van haar levensvatbaarheid.
23 Juli 1908, op een samenkomst der meeste hier ter stede gevestigde Nederlanders,
daartoe uitgenoodigd door Z. Ex. onzen Minister-Resident den heer Van Riet, werd
besloten de Vereeniging Wilhelmina op te richten als Afdeeling van het A.N.V.
Eene commissie werd benoemd, belast met het inrichten van een feest op St.
Nicolaasdag ten behoeve van minder bemiddelde Hollandsche kinderen. Dit feest,
gevierd in den dierentuin te Palermo, liep tot aller genoegen in de beste orde af.
De Ned. Vereeniging van Weldadigheid, oudere zustervereeniging, bestond reeds
gedurende verscheidene jaren, en reeds dikwijls was ter sprake gebracht beide samen
te smelten. Besloten werd, dat het bestuur der Vereeniging Wilhelmina tevens als
zoodanig voor de Weldadigheidsvereeniging zou optreden.
Het verdient overweging dien toestand te regelen, door de statuten te wijzigen.
Tevens moet er getracht worden de middelen waarover het Weldadigheidsfonds
beschikt ruimer te doen vloeien. Op eene rondgezondene circulaire gericht aan de
kolonie om de Weldadigheidsvereeniging te ondersteunen kwamen slechts 4
antwoorden in met bijdragen, 105 dollar per jaar beloopend. Het aantal bijdragende
leden is zelfs nu nog slechts 24.
Het totaal der geregelde en bizondere bijdragen gedurende het afgeloopen jaar
bedroeg 1094.25 dollar, tegenover 1367 dollar uitgaven, niettegenstaande slechts in
de allerdringendste gevallen bijstand verleend werd.
Het aantal gezinnen, dat geregeld gesteund wordt, is 10, maar de bizondere
aanvragen tot ondersteuning zijn in den laatsten tijd zeer toegenomen, vooral van
zeelieden, die zich hier om de een of andere reden zonder werk bevinden.
Een commissie benoemd om het denkbeeld van een eigen lokaal met leestafel en
bibliotheek uit te werken, kwam tot geen resultaat, daar zij stuitte op de financieele
moeielijkheden aan de zaak verbonden. De groote kosten en het betrekkelijk gering
aantal hier gevestigde Nederlanders in staat zulk een zaak te steunen, maakten het
voorloopig niet wenschelijk hiertoe over te gaan.
Ook uit dit oogpunt is het wenschelijk te zien het aantal leden te doen toenemen,
welke nu bestaan uit: 18 begunstigende, 21 beschermende, 32 gewone leden, totaal
71.
De Ned. nationale feesten werden op waardige wijze herdacht, in 't bizonder 31
Augustus.
Het St. Nicolaasfeest voor minder bemiddelde kinderen werd dit jaar gehouden
ten huize van onzen waarden voorzitter, die huis en tuin belangeloos ter beschikking
van de feestcommissie stelde.

Neerlandia. Jaargang 12

De Ned. Vereeniging van Weldadigheid heeft zich bepaalt tot ondersteuning van
eene Hollandsche school, die in het district Boca en Barracas onderwijs in de
Nederlandsche taal aan kinderen van Hollandsche ouders geeft en oorspronkelijk
werd opgericht door het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap alhier. 30 of 40
kinderen bezoeken de school, welke geheel belangeloos geleid wordt door mej.
Heine.
Een damescommissie houdt het toezicht op deze school en bezoekt haar geregeld.
Deze dames zouden door armenbezoek zich tevens zeer verdienstelijk kunnen maken
om zoodoende de Weldadigheidsvereeniging bij het uitdeelen der ondersteuning
voor te lichten.
De geldelijke toestand der Vereeniging Wilhelmina is tamelijk bevredigend, hoewel
meerdere inkomsten door vermeerdering van het aantal leden gewenscht
H.J. DUBOURCQ, Secretaris.

Verslag der Afdeeling Chicago van het A.N.V. over het jaar 1907-'08.
(Uittreksel).
Hebben wij verleden jaar onze Afd. vergeleken bij een kind dat begint te leeren
loopen, thans nu zij reeds eene driejarige is, mogen wij aannemen, dat zij reeds loopen
kan. Edoch, driejarige kinderen struikelen nog dikwijls en kunnen soms leelijk vallen.
Ook ons kindeke is zulks overkomen in het verloopen jaar.
Had het bestuur maatregelen genomen om op 30 Aug. Koninginnedag te vieren,
zoo opgewekt mogelijk, door een samenloop van omstandigheden liep alles ten slotte
zóó, dat wij te elfder ure die samenkomst nog moesten afschrijven. Gelukkig dat de
oorzaak n i e t was: ‘geen sympathie voor Neêrlands Koningin’; integendeel, H.M.
moge zich verzekerd houden van de achting en liefde onzer Afd., zoowel als van
ieder wien nog ‘Neêrlandsch bloed door de aderen vloeit’; getuige de voortdurende
aanvrage, zelfs van Amerikanen, naar H. M's. schoon portret, dat thans reeds prachtig
omlijst in veler woning, alsmede in verschillende inrichtingen voor onderwijs, prijkt.
Over het geheel genomen is er vrij wat door onze Afd. in het verloopen jaar
verricht. De bestuursvergaderingen zijn geregeld elke maand gehouden.
Door dat ons volk nog zoo koud is omtrent ons streven en altijd vraagt op z'n
Amerikaansch ‘betaalt het’, is het bestuur in zijn macht beperkt. Behalve voor de
belangen onzer Afd. te zorgen, heeft het bestuur ook die van onze stamgenooten,
over de wereld verspreid, getracht te behartigen. Eene firma te Yokohama, Japan, is
door onze bemiddeling in verbinding gebracht met handels-firma's alhier; een persoon
uit Mexico werd eene lijst van fabrikanten toegezonden; eene firma te Eindhoven,
Nederland, werd inlichting gegeven; een persoon uit Midden-Azië werden
catalogussen van machinerieën toegezonden en meteen in verbinding gebracht met
een fabrikant; een schrijven uit Den Haag, om plaatsing voor een ‘electro-ingenieur’
werd door een man van 't vak beantwoord; een jongmensch in Londen van raad
gediend; een paar jongelui in onze stad kortelings aangekomen, ingelicht. Dit alles
kost veel moeite, want dikwijls moeten wij zelven eerst inlichtingen vragen. In dit
opzicht heeft het bestuur veel verplichtingen aan den heer A. Oosterheerdt, die het
een en andermaal zijne zeer gewaardeerde hulp heeft verleend. Ook is al die
briefwisseling dikwijls een ondankbaar werk. Van eene firma ontvingen wij eene
vriendelijke dankbetuiging: dat deed ons goed. Maar van een persoon, waarvan wij
verbazend veel werk hadden eer wij hem konden dienen, hebben wij nooit weer iets
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gehoord. En dat deed minder goed. Toch troosten wij ons met de gedachte: aan een
stamgenoot is welgedaan.
Behalve de huishoudelijke-, hebben wij drie gewone en ééne openbare vergadering
gehouden. Op de vergaderingen werden lezingen gehouden door de heeren S. Elzinga,
A. Oosterheerdt, H. Berends, Ds. De Leeuw, Holstein, J. de Boer en den secretaris.
Op voorstel van den heer A. Oosterheerdt werd besloten:
a. bij de besturen der Chr. scholen aan te dringen op onderwijs in de Ned.
Geschiedenis;
b. publieke lezingen over Ned. Gesch. te houden;
c. speciale klassen voor dit doel op te richten.

Neerlandia. Jaargang 12

124
Het onder a genoemde is uitgevoerd: alle schoolbesturen op één na hebben gunstig
op ons verzoek geantwoord. Aan punt b is een begin van uitvoering gegeven; en aan
de uitvoering van punt c kon bij gebreke van leerlingen geen gevolg gegeven worden.
Al van de oprichting onzer Afd. af, is er in het bestuur telkens gesproken over de
wenschelijkheid om eene leerstoel voor Ned. Taal, Gesch. en Letterkunde aan de
Chicagoosche Universiteit. Eene commissie werd benoemd om eene petitie voor dat
doel op te stellen. Dit is geschied en de zaak is in gang. Dr. Birkhoff is benoemd tot
voorzitter.
Aan twee in onze groote stad opgerichte Chr. Muziekkorpsen zeide het bestuur
zijnen zedelijken steun toe.
Eindelijk is in den loop van dit jaar onze Wilhelmina Bibliotheek geopend met
ruim 100 boeken, waarvan wij hopen, dat door de leden een ruim gebruik zal worden
gemaakt.
Daar mej. Nellie Venhuizen welwillend als bibliothecaresse dienst doet, heeft het
bestuur haar eere-lid gemaakt, evenals haar vader, den heer O. Venhuizen, terwijl
de bibliotheek bij hem aan huis is.
Onze boeken hebben wij gekregen door tusschenkomst van de Boeken-Commissie
te Rotterdam. Over het geheel eene prachtige bezending. Geregeld worden ons 5
extra-nummers van Neerlandia, alsmede één ex. van Boon's Magazijn toegezonden.
Catalogussen uit Amsterdam en Antwerpen werden ons toegezonden, alsmede een
jaarlijksch verslag van de K.v.K. te Smyrna. Dit laatste in het Fransch!
Er moet nog meer beweging van ons uitgaan. Daartoe is de krachtige medewerking
der leden noodig. Heeft een der leden een goed denkbeeld, hij make het bestuur er
mede bekend. Dan zal het jaar 1908 een veel rijker verslag kunnen geven.
H. JACOBSMA, Secretaris.

Hollandsch melkvee voor Mexico.
Van een welbekend Spaansch kapitalist, die in de onmiddellijke nabijheid van de
hoofdstad van Mexico op een aan hem behoorend uitgestrekt landgoed eene
modelboerderij wenscht te vestigen, waarop men zich in het bijzonder zal toeleggen
op het kweeken van melkvee van Hollandsch ras, heeft de Vertegenwoordiger van
het A.N.V. aanvraag om inlichtingen ontvangen, opdat de mogelijkheid kan worden
overwogen om rechtstreeks van Nederland naar Mexico Hollandsch melkvee van
zuiver ras met stamboom in te voeren.
Zij, die in bijzonderheden dit onderwerp betreffende belang stellen, kunnen zich
met in het Nederlandsch gestelde brieven richten tot den heer J. ten Napel, Apartado
No. 1619, Mexico D.F.
In het bijzonder worden prijzen gevraagd van 4- en 5-jarig melkvee en van 2-jarige
stieren (vrij van tuberculose).
Photografiën zullen op prijs worden gesteld.
De prijzen moeten zijn zoo mogelijk c.i.f. Veracruz of f.o.b. Antwerpen, Hamburg
of Plymouth (Engeland), terwijl het vee (ook tegen sterfte) indien mogelijk verzekerd
zou moeten zijn van plaats van afvaart tot Mexico D.F., eventueel tot Veracruz.
Er bestaat in Mexico veel vraag naar vee van Hollandsche afkomst, hetwelk
gewoonlijk uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika wordt ingevoerd.
J. TEN NAPEL.
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Uit Benguella.
Onze Vertegenwoordiger, de heer P. v.d. Smit, schrijft o.m.:
Ik vind hier een bord met opschrift: ‘Paragem de Carros, Uitspanplek’, geplaatst
door de Stadsraad van Benguella, een teeken dat de Portugeezen ook rekening houden
met het Hollandsch sprekend deel der bevolking in het district.

Ned. Vereeniging te Genua.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
Voorzitter: H.C.F. Hennig (Consul-Generaal der Nederlanden en
Vertegenwoordiger van het A.N.V.); Onder-Voorzitter: J.M. Hosang; Secretaris: B.
van Praag (adres: Casella Postale No. 476); Penningmeester: G.H. van Straaten;
Bibliothecaris: H.G. Hartsuyker.

Inlichtingen over Argentinië.
De heer G.A. Gulden, Vertegenwoordiger van het A.N.V. te Rosario, vertoeft tijdelijk
in ons land, te Zalt Bommel (Geld.) en verklaart zich bereid aan leden van het A.N.V.
mondeling inlichtingen over Argentinië te verschaffen, mits men vooruit schrijve.

Van 't Hoofdbestuur.
Zaterdag 8 Juli werd te Antwerpen een vergadering gehouden van 't Hoofdbestuur.
Het verslag ervan moet tot het Augustus-nummer worden uitgesteld.
In deze vergadering werd mej. E. Baelde tot ondervoorzitster van het Hoofdbestuur
benoemd.

Bericht.
De Algemeene Secretaris-Penningmeester, Mr. W. Dicke, is van 15 Juli-l5 Aug.
afwezig.

Noord-Nederland.
Leiden en het XXXe Algemeen Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres.
Gelukkiger keuze had het laatste congres, te Brussel in 1906 gehouden, niet kunnen
doen voor hare plaats van samenkomst in 1908, dan de oude Sleutelstad. Van deze
kan men toch gerust verklaren, dat ieder lid van het Nederlandsch Verbond, haar zoo
al dan niet uit eigen aanschouwing, dan toch door haren roem, beter kent dan menig
andere en grootere in onze gewesten.
En voor hoe talrijken onzer is de naam ‘Leiden’ niet de belichaming van dien
heerlijken tijd van hun leven, hun vrijen, zorgeloozen studententijd.
Welnu, ons Leiden, ons typisch academisch Leiden, zal dit jaar in de maand
Augustus niet de gewone doodsche aanblik bieden van andere jaren, wanneer al wat
weg k a n gaan het voorbeeld van Pallas' kroost volgt.
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Zeker zal dit jaar niet de vreemdeling, die zich pleegt te verlustigen in het oude
mooi van eene ‘Hollandsche doode stad’, hier een ideaal vinden, om in rust over een
glorierijk verleden te droomen. Neen, de geheele Augustusmaand door, zullen talrijke
leden van hoofd- en subcommissies van het congres, druk in de weer zijn, om de
laatste voorbereidende maatregelen te treffen, en menig nog laat verlicht venster zal
getuigen van de levendige zorgen van hen, die zich voorgenomen hebben, de welkome
gasten ‘Leiden op zijn best’ te laten bewonderen.
En dan komen tegen het einde der maand de congresdagen (25-28 Augustus) de
kroon op het werk zetten en zullen scharen uit alle streken, waar Nederlandsch
gesproken, Nederlandsch gedacht, en voor het Nederlandsch gewerkt wordt, zich
vereenigen in die stad, die zoo door en door Nederlandsch is, en door het
conservatisme harer inwoners en de frissche, vrije geest, die uit haar academieleven
spreekt
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sinds ontelbare jaren, zulk eene gelukkige vereeniging geeft van het oude en het
nieuwe.
Zooals reeds gezegd is, velen onzer kennen Leiden, kennen het zelfs door en door,
en zij vooral zullen hier en daar verrast worden door veel, wat anders was in den tijd,
dien zij hier doorbrachten.
Maar in hoofdzaak waken goede zorgen over het behoud van datgeen, wat op de
meest treffende wijze ons terugroept naar het Leiden van vroeger.
Behoef ik u nog te wijzen op den ouden, eeuwenheugenden Burcht, op het
wereldberoemd stadhuis, op het paleis der grootste Leidsche industrie van weleer,
waarin thans nog zooveel bewaard wordt uit Leidens verleden, dat een bezoek u
reeds een geheelen dag van kunstgenot kan geven; op de talrijke musea, de academie,
dat eenig ons overgeblevene middeleeuwsch klooster binnen onze veste,

Renaissance-gevel aan de Breestraat 56,
naar eene oude photographie, uit het Leidsch Jaarboekje.
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DE BURG,
volgens de prent bij Orlers, uit het Leidsch Jaarboekje.

op de hofjes, op al die verdere juweelen van Oud Holland's bouwkunst, die men hier
schier in iedere straat, op iedere gracht nog aantreft.
En dan, wij zullen ons ook naar buiten begeven, naar die mooie Kagermeer, die
alom zulk een welverdiende vermaardheid verworven heeft, nu er sedert een tweetal
jaren geregeld gelegenheid bestaat, dit puik van Holland's schoon van nabij te
aanschouwen.
Ook naar ons schoonste zeedorp, Noordwijk, zullen wij gaan, Noordwijk met zijn
breed strand en hooge duinen, waar het zoo aangenaam is te verpozen na heeten
zomerdag. En heel het welvarend Rijnland zal voor u open liggen en u lokken tot
nadere kennismaking.
Augustus is sedert eenige jaren, een maand van zon en mooi weer en als wij den
Koninginnedag naderen, laat de Oranjezon ons zelden in de steek.
Op dan, naar Leiden, waar vrienden u wachten, waar vriendschap gesloten,
kennismaking hernieuwd kan worden, waar wij op dien historischen bodem eenmaal
tooneel van zooveel strijd, in vrede mogen gedenken en aansnoeren den band, die
ons allen, Nederlandersbindt.
W.J.J.C. BIJLEVELD.
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Stamverkeer.
Nu de zomer dit jaar reeds zoo vroeg in volle schoonheid is ontbloeid en het
reisseizoen is aangebroken voor allen, die zoo gelukkig zijn vacantie te hebben of
te kunnen nemen, wordt nog eens de aandacht gevestigd op de Afdeeling Stamverkeer
van het A.N.V., gevestigd wat Groep Nederland betreft te 's Gravenhage, Javastraat
90.
De Afdeeling Stamverkeer stelt zich ten doel, reis en verblijf van buitenlandsche
Verbondsleden in Nederland aan te moedigen door het geven van inlichtingen, door
de aanstelling van verkeer-bezorgers in verschillende plaatsen en op andere geschikte
wijzen.
De plaatselijke verkeer-bezorgers zijn den bezoekers zooveel mogelijk van dienst,
geven hun nader plaatselijke inlichtingen, nemen klachten in ontvangst enz.
De aandacht wordt gevestigd op de door de Afdeeling verzamelde lijst van adressen
van goedkoope en goede kosthuizen voor langer verblijf.
Genoemd hoofdbureel, waarvan de heer Mr. J.F. Hijmans, secretaris is, geeft
gaarne alle verdere inlichtingen.
Om mooi Nederland onder de aandacht van landgenoot en stamverwant te brengen,
zullen gedurende eenige maanden afbeeldingen uit verschillende oorden van ons
land worden opgenomen, waarvoor de cliché's welwillend werden afgestaan door
de f i r m a L a R i v i è r e & Vo o r h o e v e te. Zwolle en welke zullen voorkomen
in den kalender N e e r l a n d i a 1 9 0 9 , door genoemde firma uit te geven en die een
400-tal van dergelijke platen zal bevatten.

Van 't Groepsbestuur.
Zaterdag 20 Juni vergaderde het Bestuur van Groep Nederland te 's Gravenhage.
Het tijdstip bleek niet gunstig, want de meeste bestuursleden waren verhinderd.
Aanwezig waren de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; Mr. W. Dicke,
penningmeester; Dr. N. Mansvelt, Dr. J.B. Schepers en C. van Son, secretaris.
De voorzitter verwelkomde in 't bijzonder den heer Mansvelt, voor het eerst ter
vergadering aanwezig na zijn benoeming tot bestuurslid, door de Alg. Verg. in Maart
te Amsterdam gehouden.
De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd.
Van mej. Dr. Nijland was bericht ingekomen, dat zij niet in staat is de
vergaderingen bij te wonen en dus gaarne haar plaats aan een ander wil afstaan.
Tot onder-voorzitter van 't Groepsbestuur werd gekozen de heer Marc. Emants.
Besloten werd o.a. een afgevaardigde te zenden naar de onthulling van het
Potgieter-gedenkteeken te Zwolle, pogingen aan te wenden om het gebruik van zuiver
Nederlandsch bij de spoorwegen te bevorderen, een commissie van praeadvies in te
stellen als eerste stap tot een verdeeling van werkzaamheden over het geheele bestuur,
ten einde het overladen secretariaat te ontlasten, en te trachten op de Ned. paspoorten
naast den Franschen tekst ook het Nederlandsch te zien gebruikt.
Voor 't overige was deze bestuursvergadering gewijd aan huishoudelijke belangen
en was het hoofddoel van den dag de middag-bijeenkomst met de afgevaardigden,
waaronder twee dames, der Afdeelingsbesturen.
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Vertegenwoordigd waren: Alkmaar (Burg.-Afd.), Alkmaar (Jongel.-Afd.),
Amsterdam (Burg.-Afd.), Breda, Delft, Dordrecht, 's Gravenhage (Jongel.-Afd.),
Haarlem, 's Hertogenbosch, Kampen, Leiden (Burg.-Afd.), Leiden (Stud.-Afd.),
Rotterdam, Zaanstreek.
Van de punten ter bespreking kwamen o.a. in behandeling: Samenwerking tusschen
Groeps- en Afdeelingsbesturen, de geldelijke verhouding tusschen Groep en
Afdeelingen, de Jongelieden-Afdeelingen, de propaganda op het platteland en in het
Zuiden, sprekers voor het Verbond.
Besluiten konden niet worden genomen, omdat de bijeenkomst geen reglementaire
macht bezat, maar er werden door bijna alle afgevaardigden tal van wenschen geuit
en wenken gegeven, die aanleiding gaven tot nuttige gedachtenwisseling en door het
bestuur ter harte zullen worden genomen.
Aan de Groepsbestuurders en de Afdeelingsbesturen zal een verslag der
besprekingen worden toegezonden, opdat ook zij die afwezig waren er kennis van
kunnen nemen en zich aangespoord mogen voelen een volgende maal niet te
ontbreken.
Deze eerste bijeenkomst, welke gekenmerkt werd door een aangename stemming,
mag beschouwd worden als een welgeslaagde poging om innige samenwerking
tusschen de deelen en het geheel tot stand te brengen.
Aan het slot der vergadering werd door de Afd. Haarlem de toegejuichte
wenschelijkheid uitgesproken in het najaar een tweede soortgelijke bijeenkomst te
doen plaats hebben.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
's Gravenhage.
De heer W.F. Gerdes Oosterbeek heeft het secretaris-penningmeesterschap dezer
Afdeeling hervat.

Jongelieden-Afdeelingen.
De vier Jongelieden-Afdeelingen van Groep Nederland, hielden reeds enkele
afgevaardigden-bijeenkomsten te Haarlem om tot een krachtige samenwerking te
komen.

Amsterdam, ‘Jong Nederland’.
Als tijdelijk penningmeester dezer Afdeeling is opgetreden de heer D.J. Rigterink.

Wageningen, Stud.-Afd.
‘De toekomst in en de opleiding voor den Nederlandschen en Indischen Landbouw
en het Boschwezen’ is de titel van een vlugschrift, uitgegeven door de vereeniging
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Studiebelangen, officieel vertegenwoordigend lichaam der studeerenden aan de Rijks
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen.
Het bestuur der Studenten-Afdeeling Wageningen van het A.N.V. wenscht door
de verspreiding van dit geschrift het Nederlandsche land-, tuin- en
boschbouwonderwijs bij Nederlanders en stamverwanten in het buitenland meer
bekend te maken.
De heer G.B.C. van der Feen, schrijver der Afdeeling, Hoogstraat A 244 a,
Wageningen, verstrekt gaarne op aanvraag een exemplaar en nadere inlichtingen.

Bladvulling.
Uit een tuinbouwkrant:
Inderdaad is het een feit, dat de Preisselbeeren Compôte een zeer gezond voedsel
is voor niet al te c h r o n i s c h e j o n g e k i n d e r e n .
***
Als ik het wel considereer,
Vind ik 't Hollandsch détestabel;
't Klinkt dégoutant, abominabel...
‘Ja zeker... in uw mond, mijnheer!’
Witsen Geijsbeek.
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Koloniaal Museum - Haarlem.

Coolsingel - Rotterdam.

Molengracht - Zwartsluis.
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Iets over het reizen in de 17e eeuw.
De kinderen der negentiende eeuw kunnen zich nauwelijks een denkbeeld vormen
van de moeilijkheden, waarmede het reizen in vroeger eeuwen gepaard ging. Zelfs
in de tweede helft der zeventiende eeuw scheen de veiligheid der landwegen nog
veel te wenschen over te laten en opmerkelijk is het, dat in het in 1679 te Amsterdam
bij Jan ten Hoorn verschenen
‘Naeuw-keurig Reys-boek’ nog wenken gegeven moesten worden om den reiziger
voor overvallen en andere onaangenaamheden op zijn tocht te sparen. Deze
handleiding, een soort Baedeker uit dien tijd en het oudst-bekende reisboek van ons
land, begint met een achttal ‘gebeden en gesangen, voor reysende lieden,’

Gevelsteen in het posthuis van het Haagsche Wagenveer te Amsterdam.

waarin o.m. den ‘Hemelschen Vader’ wordt gesmeekt: ‘geleydt, en voert my vorder
op dese reyse door de beschermingh uwer lieve Engelen, dat ik seecker sy voor
Moordenaers, en Rovers, voor vergiftige lucht, en quade sieckte voor strijdt, en alle
ongeval’.
Niettegenstaande de gevaren en bezwaren erkende men toch in die dagen reeds
het groote nut van reizen en in de ‘Reys-Lesse’, die eveneens in dezen ouden reisgids
is opgenomen, leest men dan ook:

De oud-vaderlandsche trekschuit.
Stelt u dit voor een vaste wet,
Dat ghy op alle dingen let,
Dat ghy gestaegh u voordeel doet,
Met al wat yewers u ontmoet.
De werelt is een wonder boeck,
Het maeckt sijn Leser wonder kloeck,
Maer wie het sonder oordeel leest,
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Die blijft gelijck hy is geweest.

Het merkwaardige boek bewees inmiddels door zijne verschijning, dat de
omstandigheden de behoefte aan eene dergelijke handleiding hadden doen gevoelen
en dat het reizen, 't zij voor zaken of voor pleizier, toen reeds vele beoefenaars vond.
De trekschuit en de reiswagen hadden een gemak gebracht, dat wij ons moeilijk meer
kunnen voorstellen, doch door de tijdgenooten ten volle werd gewaardeerd; Tijssens
zong immers:
O, schrandre Vinding, die ons zooveel vonden geeft,
Wie kan de Vinding van de Trekschuit ooit waardeeren.
Men reist, als zat men thuis, geen schokken draayen, keeren
Ontrust het lichaam, 't zij men vaart bij dag of nacht,
Men vindt al slapende zig op de plaats gebracht.
Geen land kon in dien tijd in verkeerswegen, vooral te water, met Holland
wedijveren en de vreemdeling was er altijd vol van, dat nergens een zoo veilig,
gemakkelijk, geregeld en snel middel van vervoer als de jaagschuit bestond. De
trekschuit was het Nederlandsche vervoermiddel bij uitnemendheid geworden.
Het personenvervoer was vrij druk en in 1648 voeren er 144.350 van Amsterdam
naar Haarlem en 143.513 in omgekeerde richting; vier jaren later werden 120.295
en 121.862 passagiers overgebracht met deze schuit, die dagelijks van af het opengaan
der stadspoorten tot 's avonds 8 uur elk uur voer. De postwagen deed dit aantal later
verminderen, doch in 1727 reisden nog 103.133 personen van Amsterdam en 95.481
van Haarlem af.
Het eerste wagenveer kwam in ons land in 1660 tot stand, toen octrooi werd
verleend voor een geregelde dienst van Amsterdam op 's Gravenhage, die op gezette
tijden afreed van een huis op het Singel bij de
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Korsjespoortsteeg, waar het ‘post-comptoir’ gevestigd was en de hierbij afgebeelde
steen in den gevel was geplaatst.
De eerste postwagens waren, evenals de trekschuiten, aan de zijden open, welke
openingen zoo noodig met leeren kleppen werden afgesloten. Dat het rijden soms
verrassingen kon opleveren, leeren we uit de strafbepaling, dat de voerman, die zijn
wagen ‘omwerpt of laat vallen’ 25 guldens verbeurde en in vier weken niet mocht
rijden en waarvan de oorzaak vermoedelijk in de vele pleisterplaatsen gezocht moet
worden. De manier van reizen maakte vele herbergen noodzakelijk, stations waar de
dorstige zich kon verkwikken, de hongerige de leege maag vullen en de vermoeide
een goede legerplaats vinden. Dat voor den vreemdeling daarbij de kans bestond in
verkeerd gezelschap te geraken, behoeft geen betoog en verklaarbaar is het, dat in
genoemde reisles daartegen werd gewaarschuwd, waar een vader de volgende wenken
aan zijn zoon geeft:
Kijft niet in 't bed' of aen den haert,
En twist oock niet met uwen Waert,
Maer is hy uils, of niet te pluys,
Betaelt, en soeckt een ander huys.
En twist niet met u reys-gesel:
Spreekt yemand qualijck, antwoordt wel;
‘Schoon spreken is van groote kracht,
Het maeckt oock harde koppen sacht’.
Bewaert u oogh, u mondt, u beurs,
En hoedt u voor een vrouwe keurs,
En mijdt u voor een mede-maet,
Die op de gladde wegen gaet,
Oock wacht u voor den dobbelsteen,
Want dit zijn kanckers in het been.

(U i t h e t R e i s b o e k 1 9 0 8 , u i t g a v e M o r k s & G e u z e , D o r d r e c h t ).

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

Verkorte Rekening en Verantwoording der Boeken-Commissie over
1907.
Ontvangsten:
Saldo van 1906

f0.78½

Van 't A.N.V., Hoofdbestuur, Groep Ned. f2070.01
Antillen en Afdeelingen
Van de N.Z.A.V., Hoofdbestuur en
Afdeelingen

f455. -

Van de Maatschappij van Ned. Letterk.

f50. -

Van N.N.

f250. -
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Van X.

f190. -

Bijzondere giften

f1189.64½

Aan vaste jaarlijksche bijdragen

f318.50

Nadeelig saldo

f217.47
_____
f4741.41

Uitgaven:
Secretariaat

f767.40½

Huur Boekenhuis

f250. -

Afzonderlijke uitgaven voor
Zeemanshuizen en Ned. Kolonies

f386.75½

Aankoop van boeken

f2250.83

Vrachten

f529.24

Bindwerk

f279.26

Drukwerk

f66.10

Kisten

f80. -

Kantoor- en magazijnbehoeften

f16.53

Diversen

f115.29
_____
f4741.41

Bijdragers in 1908.
1. Afdeeling Arnhem A.N.V.
2. Dr. G.H. Moll van Charante, Rotterdam.
3. Commissariaat v/d. B.-C., Afdeeling Delft A.N.V.
4. Mej. A.J. Sjoers, Rotterdam.
5. F.M. Wilton, Rotterdam.
6. Dr. M. Schönfeld, Meppel.
7. Afdeeling Leiden A.N.V.
8. Barones Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Lodenau, Silezië.
9. S. v.d. Bergh Jr., Rotterdam.
10. Jan F.E. Celliers, Pretoria.
11. Mr. G. Bicker Caarten, Rotterdam.
12. A.G. Kröller, Scheveningen.
13. S.H. Tjabring, Utrecht.
14. Afdeeling Rotterdam A.N.V.
15. Afdeeling Den Haag A.N.V.
16. Dr. J.W. Wicherink, Alkmaar.
17. Afdeeling Sneek A.N.V.
18A. Luit. E. Werner, Zutphen.
19. Dr. G. Blokhuis, Alkmaar.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
25.
31.
32.
33.

G.D.H. Graafland, Alkmaar.
Dr. J. v.d. Hoeven, Eefde bij Zutphen.
B. Wilton, Rotterdam.
P.R. Mees, Rotterdam.
Studenten-Afdeeling Leiden A.N.V.
Adv. F.S. Malan, Minister van Landbouw van de K.-K., Kaapstad.
Mej. J. Staverman, Kampen.
F.M. Dikkers, Kampen.
G.V. Mühlenfeld, Kampen.
Dr. E. van Everdingen, De Bilt.
Afdeeling Dordrecht A.N.V.
Adv. F.S. Malan, Minister van Landbouw van de K.-K., Kaapstad.
Groep België A.N.V.
Mr. Dr. J.A. Eigeman, Rotterdam.
Afdeeling Haarlem A.N.V.

***
Met innige voldoening maken wij opnieuw van twee belangrijke giften melding.
Generaal Botha, Eerste Minister van Transvaal, zond ons een bijdrage ‘uit sympathie
met (ons) werk’, en ‘tot dekking van 't tekort over '07’ deed de heer Versélewel de
Witt Hamer, Editeur van 't Westen, te Potchefstroom, onzen correspondent te Pretoria,
den heer Jan F.E. Celliers, evenzeer een mooie bijdrage toekomen, ‘als waardeering
van 't streven der B.-C.’ Onze hartelijke dank worde ook op deze plaats aan de gevers
betuigd!...
De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , 13 Juli '08.

Zuid-Nederland.
Over Vlaamsche Volkskracht.
De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent*).
Het vraagstuk van de stichting van een Vlaamsche Hoogeschool dagteekent niet van
gisteren of vandaag. Meer dan vijftig jaar is het thans reeds geleden, dat de in 1856
ingestelde Vlaamsche Commissie, belast met het opsporen der Vlaamsche grieven,
in haar merkwaardig verslag den nadruk legde op de noodzakelijkheid voor het
Vlaamsche volk om een hooger onderwijs in zijn eigen taal te bezitten; doch tot op

*) Door Lodewijk de Raet. Brussel. De Vlaamsche Boekhandel van L.J. Krijn, 1906.
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den dag van heden kunnen wij niet zeggen, dat aan dien wensch een begin van
verwezenlijking is gegeven. Op enkele weinige uitzonderingen na, is heel het hooger
onderwijs in ons land op Fransche leest geschoeid, tot in het hartje van Vlaanderen
toe, en de vervreemding die daardoor noodlottigerwijze tusschen lagere en hoogere
standen ontstaan moest, is tot nog toe bijna even sterk als het voor vijftig jaar het
geval was.
Men zou nochtans niet mogen beweren, dat het bewuste vraagstuk, ten minste
theoretisch, geen stap nader tot zijn oplossing gekomen is. Het tegendeel is eerder
waar en de belangwekkende bespreking die op de laatste algemeene vergadering van
Groep België van 't Ve r b o n d heeft plaats gehad en waarvan men het verslag in
het Mei-nr. van N e e r l a n d i a kan aantreffen, is daar om te bewijzen, dat de
Vlamingen uitstekend weten op welke wijze dit vraagstuk moet worden opgelost en
dat het slechts van de wetgeving afhangt om die theorie in praktijk om te zetten.
Het is slechts een groote tien jaar geleden, - op het Nederlandsch Congres in 1896
te Antwerpen gehouden, - dat men begonnen is die kwestie grondig te bestudeeren,
en het verslag van de ‘Commissie gelast met het onderzoeken van de wenschelijkheid
van het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch-België’ door
Professor Dr. Julius Mac Leod opgesteld, betoogde op overtuigende wijze, dat het
voor de algemeene ontwikkeling van het Vlaamsche volk op alle gebied een eerste
vereischte was in het bezit te worden gesteld van een in het Nederlandsch gegeven
hooger onderwijs. Daarbij bevatte dit verslag een oplossing, welke het mogelijk zou
maken daartoe te komen: n.l. door een geleidelijke, een trapsgewijze vervlaamsching
van de Hoogeschool te Gent; niet van heel de Hoogeschool nochtans; want de
polytechnische scholen liet men nagenoeg onaangeroerd, van de inrichting van een
Vlaamsche mijnbouwschool, van een Vlaamsche faculteit van sociale en
handelswetenschappen, van een Vlaamsche faculteit van landbouw en
veeartsenijkunde werd niet gerept.
Verschillende redenen, waarover hier niet kan worden uitgeweid, gaven daartoe
aanleiding, maar een van de voornaamste die maakte dat dit aldus gebeurde was wel
dat toen ter tijd het sociaal en economisch belang dat het Vlaamsche volk bij een
vervlaamsching van het hoogergenoemd onderwijs kon hebben alles behalve duidelijk
werd ingezien. Men verloor al te zeer uit het oog, dat de schuld van de economische
achterlijkheid, waarin het Vlaamsche volk verkeerde, grootendeels te zoeken was in
de verfransching van dit onderwijs.
Het kon niet uitblijven dat in onzen tijd, die vooral het economisch vraagstuk
overal op den voorgrond heeft zien treden, men er noodzakelijkerwijze toe moest
komen om den toestand van het Vlaamsche volk te toetsen aan de economische
theoriën. Dit was alles behalve nieuw in onze beweging; want reeds in 1868 schreef
de zoo helder ziende Julius Vuylsteke: ‘Grootelijks zou hij zich bedriegen, degene
die zou meenen dat de ziekelijke toestand, waarin het Vlaamsche volk verkeert,
alleenlijk op zijne zedelijke ontwikkeling en zijn nationaal gevoel van invloed is
geweest, en dat zijne stoffelijke belangen er den indruk niet van ondergaan hebben’,
en heel dat merkwaardig stuk van dezen Vlaamschen voorvechter, dat nog tot op den
dag van heden in zijn grondtrekken actueel is gebleven, n.l. zijn ‘Inleiding van de
korte statistieke beschrijving van België’, had geen ander doel dan aan te toonen dat
de Vlamingen op stoffelijk gebied in een minderwaardigen toestand verkeerden. Te
dien tijde eveneens kon men den bekenden economist Emile de Laveleye hooren
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verklaren, ‘dat de daglooner in de Vlaamsche gewesten misschien van al de
Europeesche werklieden diegene is, die het meest arbeidt en het slechtst gevoed
wordt’. En toen was het ook dat Jhr. de Maere-Limnander, een van de uiterst zeldzame
edellieden in ons land die Vlaamschgezinde gevoelens koesterden, in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in de maanden Januari en Februari 1869, die zoo
belangwekkende redevoeringen uitsprak, die eveneens moesten bewijzen dat in
economisch opzicht de Vlamingen een van de slechtst bedeelde volkeren der aarde
waren.
Er is sinds dien een heele tijd verloopen. Zeggen dat de pogingen van die mannen
in hun dagen de uitwerking gehad hebben die men er van had mogen verwachten,
zou onnauwkeurig zijn; zij hebben veeleer in de woestijn gepredikt, doch in ieder
geval de zaden gestrooid die lange jaren in de aarde hebben moeten sluimeren alvorens
te ontkiemen. En het is slechts in den laatsten tijd geweest dat die zaden beginnen
op te schieten en bij machte zijn om anderen aan te sporen zich in dezelfde richting
te bewegen die de voorloopers uit de jaren zestig zoo duidelijk en zoo praktisch
getoond hadden.
En een van die volgelingen is Lodewijk de Raet. Wat de anderen veeleer als
algemeene beschouwingen ten beste gegeven hebben, heeft hij gesystematiseerd; op
wiskunstige, dus bijna onomstootelijke wijze, heeft hij aangetoond dat de Vlaamsche
Beweging bij voorkeur een economische beweging is en dat alles moet worden
aangewend om ze in die richting te sturen. Hij stelde een ‘Economisch programma
voor de Vlaamsche Beweging’ op, en opvolgentlijk liet hij een aantal artikels
verschijnen, waarin hij aantoonde wat aan Vlaanderen's economischen lichaamsbouw
ontbrak om een gezond organisme te zijn: ‘Vlaanderen's economische ontwikkeling’,
‘Vlaanderen's landbouw’, ‘Vlaanderen's zeevisscherij’, ‘Volkswelvaart en
Stambelang’, ‘Bevolkingscijfer en Stambelang’. En overal verkondigt hij de theorie
dat een hooger onderwijs in het Nederlandsch een eerste vereischte is om Vlaanderen
in het bezit van dat gezond, economisch lichaam te stellen en toont hij aan dat de
Nederlandsche wetenschap in veel opzichten de Fransche ver vooruit is, hetgeen
door de anti-Vlaamschgezinden nochtans voortdurend wordt betwist; op overtuigende
wijze weerlegt hij die drogreden in zijn artikel: ‘De bisschoppen en de Vlaamsche
Hoogeschool’, en bewijst hij de mogelijkheid en de wenschelijkheid van een ‘Hooger
onderricht in het Nederlandsch voor den Vlaamschen landbouw’ en van een
‘Nederlandsch hooger technisch onderwijs in Vlaamsch-België’.
Dit alles wetende, behoeft het ook geen verwondering meer te baren, dat de
oplossing waartoe de Hoogeschool-Commissie van 1896 was gekomen, hem geen
voldoening kon schenken. Juist die faculteiten van de Hoogeschool zouden Fransch
blijven, welke nochtans in de eerste plaats en dringend vervlaamsching noodig
hadden. Met volle waardeering voor het werk van die Hoogeschool-Commissie en
in het bijzonder voor het verslag van Prof. Mac Leod, toonde hij reeds in 1903 aan
dat er in economisch opzicht in Vlaanderen iets aan het veranderen was, sedert dit
verslag het licht had gezien, waartoe vooral de ontdekking van kolenmijnen in de
Kempen had bijgedragen. Die nieuwe toestanden schiepen nieuwe behoeften en die
nieuwe behoeften maakten ook een nieuwe oplossing van het vraagstuk van de
vervlaamsching der Hoogeschool te Gent noodwendig.
Volgens hem moest h e e l de Hoogeschool vervlaamscht worden, zonder een
enkele uitzondering; en hij toonde de noodzakelijkheid daarvan met cijfers en
statistieken aan; hij plaatste op den voorgrond het onvolledige, anti-paedagogische,
onlogische, dat het stelsel door de Hoogeschool-Commissie vooruitgezet, aankleefde
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en hij weerlegde uitmuntend alles wat tegen de volledige en radicale vervlaamsching
van de Gentsche Hoogeschool niet alleen door anti-Vlaamschgezinden, maar zelfs
door uitstekende Flaminganten werd ingebracht.
Al het materiaal dat door Lodewijk de Raet werd bijeengebracht om aan het
bewuste vraagstuk een oplossing te geven, die beter aan de behoeften van het
Vlaamsche volk zou tegemoet komen, werd in het
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boek, waarvan de titel aan het hoofd van dit maandoverzicht staat, bijeengebracht.
Dit boek in al zijn onderdeelen te ontleden zou niet aangaan, het zou ons te ver
voeren. Voldoende zal het zijn, indien wij hier zeggen, dat er een suggestieve kracht
van uitgaat en dat het er veel toe heeft bijgedragen om de vervlaamsching van het
hooger onderwijs in Vlaanderen in een ander daglicht te doen voorkomen.
Dat is de groote verdienste van Lodewijk de Raet en van zijn werk!

Uit onze Takken.
A a l s t . Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling: De heer Valery D'Hondt
leverde degelijk werk met zijn voordracht over Nestor de Tière. Zijn doel dezen als
tooneel- en librettoschrijver te doen kennen en waardeeren, heeft hij zeker bereikt.
Op 9 Mei hield de heer Julius Hoste Jr. een voordracht. Met de welsprekendheid
die den jongen redenaar eigen is, gaf hij eenige losse, welgepaste beschouwingen
over ‘Ons Zelfstandig Leven’, waarin hij aantoonde waarom wij, ten aanzien van
ons eigen en van andere volkeren, als zelfstandig, van zijn eigenwaarde bewust volk,
moeten optreden; dat het onze plicht is alle onderlinge kibbelarijen op zij te laten en
ons allen te scharen rondom het groote stamvaandel, opdat we pal zouden kunnen
staan tegenover vreemden invloed en eensgezind ten strijde trekken tot verovering
onzer, tot nog toe miskende, rechten. Ten slotte deed hij inzien welke waarheid er
besloten ligt in de woorden van Professor Vermeylen: ‘Men moet Vlaming zijn om
Europeeër te worden’.
De omlijsting van de voordracht was, zooals naar gewoonte, goed verzorgd. Een
extra-nummer, de uitvoering van ‘Zomergetij’, gedicht van Jan van Droogenbroeck,
muziek van Jan Blockx, door het gemengd koor, bekwam veel bijval.
- ‘Een reisje door Zwitserland en Noord-Italië’ was het onderwerp dat mej. Malvina
Van Driessche in een volgende zitting behandelde. Zóó smaakvol vertelde de
spreekster over genoten natuurschoon en kunstpracht, dat hare toehoorders ook deel
aan dat genot hadden, nog vergroot door een reeks mooie lichtbeelden.
Werd er dit jaar, bij de opening van de Liederavonden, wat gevreesd voor den
goeden uitslag - de dag was niet zoo geschikt als verleden jaar - toch kon kort na het
begin, de zaak weer als gewonnen aangezien worden. Een negentigtal meisjes zijn
opgekomen om de zeer gewaardeerde zanglessen van den heer Gustaaf Pape bij te
wonen, terwijl een zestigtal, als trouwe deelneemsters aan de Liederavonden, iederen
Woensdag op hun post waren. Op de algemeene herhaling van de aangeleerde liederen,
die, ter gelegenheid van het sluiten dezer tweede welgelukte reeks op 27 Mei plaats
had, waren 65 meisjes aanwezig. Met deze mooie groep, goed doordrongen van de
weldadige werking der ‘Liederavonden voor het Volk’, als voorpost, mag de toekomst
met de meeste hoop worden ingezien.
't Was voor een talrijk en uitgelezen publiek, dat de, op 1 Juni door de Letterkundige
Afdeeling ingerichte ‘Herman Broeckaert-avond’, plaats had.
Na een inleidende voordracht van den voorzitter, den heer Valery D'Hondt, die
op een prettige wijze den dichter-schilder deed kennen, werd een smaakvol programma
uitgevoerd, bestaande uit het zingen van zijn op muziek gezette gedichten. Een paar
kleuters, een meisje en een jongentje, droegen op bevredigende wijze twee lieve
kindergedichten voor.
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Wat den heer Herman Broeckaert zelf aangaat, die bekwam, bij het voorlezen van
een aantal zijner dichtjuweeltjes, waaronder eenige onuitgegeven kneepgedichten,
een even grooten als welverdienden bijval. Oprecht genoten heeft men bij het
gevoelvol voordragen door den Vlaamschen zanger, die met elk zijner gedichten zijn
volk wat levensblijheid schenkt.
In de bestuursvergadering van den 16en Juni werd het bestuur van den Aalsterschen
Tak aldus samengesteld: de heer Pamphile Nijs, voorzitter; de heeren Isidoor Hallaert
en Frans Schuerman, onder-voorzitters; de heer Arthur Buys,
secretaris-penningmeester.
De Letterkundige Afdeeling heeft als voorzitter, den heer Valery D'Hondt; als
secretaris, den heer Jozef Janssens en als hulp-secretarissen de heeren Nathalis
Heyndrickx en Gustaaf Willems.
A n t w e r p e n . Door de Afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ werd op
Woensdag 20 Mei een voordracht ingericht door Dr. M.C. Schuyten, bestuurder van
het paedologisch laboratorium der stad, die sprak over: ‘Wat is schoolsche overlading?
Ontstaat zij door een te veel of door eenzijdige lading?’ Dit was een studie die door
hem werd geschreven in opdracht van de ‘Nederlandsche Vereeniging tot
vereenvoudiging en verbetering van examens en onderwijs’. Buiten de leden van het
Verbond had men ook in het bijzonder de leden van het onderwijzend personeel der
stad uitgenoodigd. Een talrijk publiek woonde deze zeer belangwekkende voordracht
bij.
De Tak houdt zich sedert verscheidene weken onledig met de inrichting van het
feest dat ter gelegenheid van den verjaardag van den Guldensporenslag op 11 Juli
zal plaats hebben. Daar dit zeer veel werk vordert, werden de andere werkzaamheden
er eenigszins door opgeslurpt.
Onrechtstreeks heeft de Tak in den persoon van zijn voorzitter, den heer A.C. Van
der Cruyssen, die lid van den Provincieraad is, een overwinning behaald. Sedert
verscheidene jaren dat hij daar zetelt heeft hij er steeds op aangedrongen dat, in een
bij uitstek Vlaamsche provincie als Antwerpen, al de stukken van de provincie
uitgaande, niet meer in de twee talen, maar alleen in het Nederlandsch zouden gesteld
zijn.
Onlangs had hij het genoegen een begin van uitvoering daaraan te zien geven,
doordien de Bestendige Deputatie besloot de verslagen van haar vergaderingen alleen
in het Nederlandsch te doen verschijnen. Wat het ‘Bestuurlijk Memoriaal’ aangaat,
daarin komen al de stukken reeds uitsluitend in het Nederl. voor, behalve de brieven
die het Ministerie in het Fransch aan het Provinciaal Bestuur doet toekomen; deze
worden in de oorspronkelijke taal met de Nederl. vertaling er naast opgenomen. Er
mag hierbij worden opgemerkt, dat dit niet zou noodig zijn, indien het Ministerie de
wet van 1878, op het gebruik van het Nederl. in bestuurlijke zaken, niet overtrad.
Het ware te wenschen, dat ook in de Provincieraden van de andere Vlaamsche
provinciën personen werden gevonden die, evenals de heer Van der Cruyssen,
hetzelfde deden. Het is niet meer dan billijk, dat de Vlaamsche provinciën Antwerpen,
Oost- en West-Vlaanderen en Limburg uitsluitend het Nederl. gebruiken, zooals de
Waalsche provinciën Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg zich uitsluitend van
het Fransch bedienen, en dat de tweetalige provincie Brabant het Nederl. en het
Fransch bezigt voor alles wat de officieele bekendmakingen aangaat.
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L i e r . Gedurende de maand Mei hield de heer A. Stevens een lezing van twee goed
beschreven en diep gevoelde schetsen van eigen maaksel.
C h a r l e r o i . Vlaamsche kermis. 'n Wolkelooze hemel en laaiende zon, vlaggen en
vanen t'allenkant. 't Park een gewemel van driekleuren.
De Hollandsche en Belgische driekleur bij ons, in het V l a a m s c h M e l k h u i s
van den Tak Charleroi, A.N.V.
‘Leestafel’ en ‘Vlaamsche Bond’ hadden samen dit huis ingericht en stelden er
tegen matige prijzen te
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koop lekkere Hollandsche sigaren, fijne taartjes en koeken en vooral ‘Jack-Op’, een
der menigvuldige Vlaamsche bieren, die in het Zwarte Land zoo'n grooten bijval
behalen.
Ook hebben de stichters van den kring, de heer en mevr. Vermeersch en R. Schmidt,
die volstrekt hadden willen tegenwoordig zijn om hun eerstgeborene voor 't eerst
publiek over den vont te houden en hem het doopsel van den ‘Jack-Op’ toe te dienen,
met genoegen vastgesteld, dat hij al de hoedanigheden bezat om later een gezonde
vertegenwoordiger van het Nederlandsch ras in 't Zwarte Land te worden. Tijl
Uylenspieghel en Lamme Goedzak in één persoon.
En mevr. Vermeersch, de moeder van Tijl, kon met fierheid neerzien niet alleen
op haren zoon, maar ook op zijn bruid, op Nele, de schoone meid, die 't volk der
heele kermis naar ons deed stroomen.
O, die schilderachtige Zeeuwsche dracht, met dat geflikker en geblekker der
koper-versiersels rond de kantmutsjes, wat een waas van schoonheid voegde het aan
de aangeboren mooiheid der gedienstige juffers!
En wat een dank wij hun verschuldigd zijn, hun, die zich twee dagen lang letterlijk
afgebeuld hebben voor dit liefdadigheidsfeest.
Waalsche, Hollandsche en Vlaamsche juffers hebben allen het hunne bijgebracht
tot het slagen van ons feest.
Niet minder eer halen de heeren But, voorzitter en Mariën, schrijver, van hun
werk. Want dat het A.N.V. op deze kermis vertegenwoordigd was en in de gelegenheid
gesteld werd zich te doen gelden en nieuwe leden (wel 10!) aan te werven, is hun te
danken. Al de last der inrichting heeft op hunne schouders gerust.
Ook de werklieden van den ‘Vlaamschen Bond’ verdienen vermeld te worden.
Terwijl de meesten onder hen het kostuum van den Vlaamschen boer droegen en nu
en dan het talrijk publiek op een echt landelijk instrument-stukje vergastten, liepen
verscheidene leden der ‘Leestafel’ in kostuum van Vlaamsche edellieden en burgers
der middeleeuwen bedrijvig rond en hieven zij, op een zeker oogenblik, uit volle
borst den ‘Vlaamschen Leeuw’ aan, als tegenhanger van het ‘Pays de Charleroi’, dat
men zoo juist in het Melkhuis was komen zingen.
Toen in den middag van den 2en dag, dus van den 1en Juni, de handel maar niet
vlotten wilde bij gebrek aan publiek, besloten de inrichters van ons Melkhuis zich
naar 't midden der stad te begeven - 't was juist beursdag! - en daar sigaren en
prentbriefkaarten te verkoopen.
't Onthaal was niet overal gunstig, maar blij te moede werkte men door en kwam
met een mooi sommetje naar huis.
De volledige opbrengst mag dan ook schitterend genoemd worden. En wat vooral
verheugend voor onzen Tak is, is de bijtreding van zooveel nieuwe leden. Ons A.N.V.,
dat nu al sedert 5 à 6 jaren onder den titel ‘Vlaamsche Bond’ en sedert anderhalf jaar
met bijvoeging der ‘Leestafel’ bestaat, heeft nu zijn ‘leefbaarheid bewezen en
bevestigd’. En met den heer Vermeersch denk ik, dat indien we krachtdadig op het
ingeslagen pad blijven voortgaan en, zooals verleden winter, alle twee weken onze
leden op voordrachten en muziek-avonden onthalen (wie kan den schoonen De
Clercq-avond, met medewerking van den heer Lefèvre en der dames Billiet en Van
Ruymbeke vergeten?!), dat dan eindelijk de oogen der talrijke Hollanders en
Vlamingen, die te Charleroi en omgeving verblijven, zullen opengaan. En dat er voor
ons in 't Zwarte Land een schitterende toekomst weggelegd is.

Neerlandia. Jaargang 12

Volharding en opoffering moet de leus van al onze leden zijn.
Steunt eigen Handel en Nijverheid

De Beiaard-Concerten te Mechelen.
In het vorige nummer werd de aandacht gevestigd op de Beiaard-concerten te
Mechelen, welke alle Maandagen der maanden Juni, Augustus en September, 's
avonds van 8 tot 9 uur worden gegeven door den bekenden klokkenspeler Jef Denijn.
We geven hier het portret van den kunstenaar, benevens een afbeelding van het
straatje zonder einde, een der plekjes in het aan oude bouwkunst nog zoo rijke stadje,
waar men het klokkenspel al mee het mooist kan hooren en tevens een kijk heeft op
den St. Romboutstoren, waaruit de metalen stemmen over de huizen galmen.
De foto's zijn uit een boekje, dat verkrijgbaar is bij den heer Dr. H. Baccaert,
secretaris van den Tak Mechelen van het A.N.V. en waarin een verhandeling over
het Beiaardspel en alle programma's voorkomen.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n . In dank ontvangen bezendingen van: Frederichszonen, Oostende;
C. Plokhooy, Den Haag; Hammelberg, vanwege Jougelieden-Afd. Den Haag; Pinedo,
Den Haag, Curaosche; Van der Putt, Amsterdam; Van Tricht, Gent; De Ceuster,
Brussel; Heijmans, Bouman, studenten, Leiden; mevr. H. Holst, Yokohama; Dr. W.
van Everdingen, Rotterdam 51.665, hieronder 3700 Zuid-Afr., vanwege mevr. M.
Schonken, Stellenbosch, Kaap-Kolonie; Van den Einde, apotheker, Pietersburg,
Transvaal; Huysman, Johannesburg, Transvaal; Van Drimmelen, Doornrivier, Zeerust,
Transvaal; James Corsen, Willemstad, Curaçao; S.N. Groot, Enkhuizen; Geertsema,
Nooitgedacht, Transvaal; Eyckmans, Gorinchem, Surinaamsche. dacht, Transvaal;
Eyckmans, Gorinchem, Surinaamsche; mej. n. N. en B. Veenstra, Den Haag en Dr.
Haller von Ziegesar, Brussel.
O n b e s c h a d i g d ! Willen postzegels eenige waarde hebben, dan moeten zij
volkomen o n b e s c h a d i g d zijn: niet gescheurd, niet geknipt, geen hoeken af, geen
tandjes missen. Laten zij, die voor ons verzamelen, daar op letten. Uit Nederl.
Oost-Indië hebben wij er honderden, met de schaar verknipt! Met opdrukken nog
wel.
P h i l a t e l i s c h g e d i c h t . De heer Pinedo deed zijn bezending vergezeld gaan
van een prettig philatelisch gedicht. Daaruit:
Zij zullen u bereiken
De Curaçaosche zegels,
Zoolang achter deez' dijken
Iets beters leeft dan egels,
Zoolang ons harte slaat
Voor 't dierbaar Vaderland,
Zoolang gij nog verstaat
Den druk van onze hand;
Zoolang wij leven blijven
En ons geen onheil deert,
Zoolang wij kunnen schrijven
Aan Secretaris Meert.
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Wij hebben dus in geen woestijn gezucht en houden ons voorts aanbevolen bij den
dichter en bij den heer Eyckmans.
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.
Nederlanders, spreekt op uw reizen in Vlaamsch België Nederlandsch!
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St. Romboutstoren, gezien uit het Straatje zonder eind.
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JEF DENYN, Beiaardier.

Vlaamsche Kermis.
(Zie Tak Charleroi blz. 131-132).
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Fransche adressen.
Reeds verschillende malen zond men ons Fransche adressen terug voorkomende op
Neerlandia-nummers, met een van onze gekende briefjes er bij: ‘Adressen enz. in 't
Nederlandsch’, en met de vraag of de verzenders van Neerlandia, niet het goede
voorbeeld zouden willen geven.
Die opmerking is zeer juist, en er zal ook verandering in gebracht worden.
De oplossing van het raadsel is echter heel eenvoudig. De adresstrooken voor het
heele jaar werden in het gevang te Gent geschreven. Een der gevangenen nu, moet,
met een ijver die hem waarschijnlijk beter op een andere wijze kon te pas komen, al
onze Nederlandsche adressen vertaald hebben. Thans is het te laat om daarin
verandering te brengen; we kunnen onder die duizenden adressen, die niet uitrapen,
welke met een Fransch adres ontsierd zijn. Geprotesteerd hebben we zeker; maar het
ongeluk was begaan.

Zuid-Afrika.
Nederlandsche voordragers in Zuid-Afrika.
De heer G. Arbous en mevrouw Truus Post maken thans een kunstreis door
Zuid-Afrika. Zij zijn de eerste Hollandsche tooneelspelers die zich daar doen hooren.
Dit alleen reeds maakt hun komst een feit van beteekenis voor de Hollandsche
Afrikaners, die tot heden in hun land nooit anders als Engelsche beroeps-artiesten
hebben gehoord. De tijd, waarin de heer Arbous en mevr. Post hun reis ondernemen,
schijnt ons bijzonder geschikt. Er komt in Zuid-Afrika belangstelling voor het
Hollandsche liefhebberijtooneel. Men begint de waarde van het tooneel in den
taalstrijd in te zien. Het zien en hooren spelen van deze beide Nederlandsche
kunstenaren zal die belangstelling zeker aanwakkeren, vooral wanneer zij in andere
plekken, zooals te Pretoria met liefhebbers het werk van Nederlandsche
tooneelschrijvers instudeeren en opvoeren.
Over hun eerste optreden te Pretoria den 10en Juni, zijn de Hollandsche zoowel
als de Engelsche bladen vol waardeering. Ook bijzondere brieven van daar spreken
vreugde uit over hun komst.
Wij hier kunnen ons daarover alleen verheugen en van harte hopen wij dat hun
welslagen het begin zal zijn van een geregelden trek onzer Nederlandsche
tooneelspelers naar Zuid-Afrika, zooals die thans ook naar Indië is.
Jammer is 't nog altijd dat Luitenant Vogel geen kans ziet zijn oorspronkelijk
voornemen uit te voeren om op de terugreis van de Oost Zuid-Afrika te bezoeken.
Zal er later nog iets van komen?

Stambelangen.
Weinigen kunnen in Zuid-Afrika met meer gezag spreken over stambelangen,
belangen die dus Afrikaanders en Nederlanders gemeen hebben, dan de heer F.M.
Knobel, consul-generaal der Nederlanden te Pretoria, want hij is Nederlander in merg
en been, gelijk hij zelf zegt, en trotsch daarop; en de Afrikaanders waardeeren hem.

Neerlandia. Jaargang 12

Op uitnoodiging van de Christelike Jongelieden Vereniging te Pretoria heeft de
heer Knobel dan over stambelangen gesproken. Daarbij noemde hij uit den aard ons
Verbond en Neerlandia. Hij hoopte dat Zuid-Afrika spoedig een afzonderlijke groep
zou vormen. Hij sprak ook over de verhouding tusschen Afrikaanders en Nederlanders,
een teer punt.
Ds. H. van Broekhuizen, de Kapenaar, die nu predikant bij de Vereenigde Kerk
te Pretoria is - men kent hem hier te lande uit den tijd dat hij hier was - had, als
voorzitter de vergadering openende, er al van gewaagd. De Christelike Jongelieden
Vereniging - zeide hij - waardeert wat de consul doet voor haar, en ook zijn streven
om een betere verstandhouding tusschen Nederlanders en Afrikaanders tot stand te
brengen. Spr. noemde dat zeer lofwaardig van den consul; als iemand tracht in die
richting werkzaam te zijn is het de heer Knobel.
En nu wat de heer Knobel, volgens het verslag van de Volkstem, over de zaak zei:
Terugkomende op de toenadering, die betere verkeersmiddelen hebben
teweeg gebracht onder verschillende staten en stammen, zegt spreker, dat
dit ook tengevolge heeft gehad, dat men elkander minder verdroeg. Maar
die grotere gevoeligheid ontstaat juist door de aanwezigheid van die
sterkere band, en als wederzijds vergevingsgezindheid betoond wordt,
komen we langzamerhand op het goede pad. Zo is er ook wrijving gekomen
tussen de Hollandse Afrikaners en de Hollanders. Men moet goed
onderscheiden de Nederlanders, die in de boeken van 't konsulaat staan
ingeschreven, en de Hollanders, die hier ingeburgerd zijn. De
eerstgenoemden verkeren hier net als de Nederlanders te Londen en Parijs,
als gasten, en het schijnt op hun weg te liggen met erkentelikheid te
genieten de welwillendheid die hun vanwege de bewoners van 't land wordt
bewezen. De anderen zijn Britse onderdanen en hebben met de Hollandse
Afrikaners de verplichtingen op zich genomen om helemaal lojaal te zijn
aan het volk, waarvan ze deel uitmaken. Dezulken vormen als 't ware een
voortzetting van de schakel van emigranten uit Nederland. Wie dit goed
weet te onderscheiden zal het moeilik hinken op twee gedachten vermijden.
En verder:
Spreker wil niet in bizonderheden afdalen betreffende de verhouding
van Hollander en Afrikaner, en herinnert er aan, dat waar twee twisten
beide schuld hebben. Hij-zelf, als Nederlander in merg en been, heeft
gedurende het verblijf van 2½ jaar in dit land behalve op hoge prijs gestelde
heusheid van de zijde der autoriteiten nooit anders dan de grootste
hartelikheid en vriendelikheid ondervonden van de kant der Afrikaners.
De basis waarop we staan is volstrekt niet ongezond, en we kunnen, als
we dat willen, de toenadering verder aanhalen. We hebben een
gemeenschappelike taal, en spreker vreest glad niet dat 't Afrikaans zal
pad geven voor 't Engels. Onze taal is de taal van onze Bijbel, dus die van
't hart; de Engelse is die van de handel, dus die van 't stoffelike, en daarom
zullen de beide talen hand aan hand kunnen gaan. Enz.
Ds. van Broekhuizen nam in zijn slotwoord het onderwerp weer op. In Nederland
had hij - zoo zeide hij - ‘de grootste liefde ondervonden, en sterke staaltjes van
simpatie van de Nederlander voor de Afrikaner zijn door hem waargenomen. In
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Holland heeft hij de mensen voor de Afrikaners dingen zien doen, die wij in Afrika
nooit voor de Nederlander hebben gedaan. Ds. van Broekhuizen meent dat er een
betere verstandhouding moet komen tussen de Hollanders en de Afrikaners en zou
bij voorbeeld graag een bijeenkomst willen, waarop beide partijen zich kunnen
uitspreken; dit zou, naar hij meent, goede gevolgen hebben. Hij gelooft in een schone
toe-
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komst voor onze nasie en voor onze taal, alsmede voor onze stam, waaraan wij
gehecht zijn en die we lief hebben’.

De vereenvoudiging.
Voorstanders van de vereenvoudigde spelling van het Nederlands, zullen met
genoegen vernemen - schrijft de Volkstem, van Pretoria - dat de vertalingen der
onderscheiden konvensies, tussen Transvaal en Vrijstaat gesloten, ingevolge de
Interkoloniale Boedelscheiding, in de Staatskoerant in deze spelling verschenen zijn.

Hollandsche onderwijzers.
Aan de Transvaalsche staatsschool is groot gebrek aan onderwijzers en
onderwijzeressen, die in het Hollandsch les kunnen geven. De kweekschool te Pretoria
noch de Kaapkolonie, levert er genoeg af. Bij ontstentenis van Afrikaanders, die men
daar begrijpelijkerwijs het liefst heeft, zou men de leemte gaarne uit Nederland zien
aangevuld.
Om nu de overkomst van onderwijzers en onderwijzeressen uit ons land te
bevorderen en gegadigden hier desverlangd de noodige inlichtingen te geven heeft
zich te Pretoria een commissie gevormd, waarin - schoone toepassing van de schoone
woorden van de heeren Knobel en van Broekhuizen - Hollanders en Afrikaanders
broederlijk samenzijn.
Voorzitter is prof. dr. P.J. Muller, (voorzitter der Nederlandsche Vereeniging),
onder-voorzitter ds. H. van Broekhuizen, secretaris Gavie Otto (Postbus 295, Pretoria);
met den heer H. Oost vormen zij het dagelijksche bestuur. Verder zitten er in de
commissie de heeren C.F. Delfos, dr. W.M.R. Malherbe, J. van Lier, Ph. Pienaar,
G.S. Preller, C.K. van Trotsenburg en ds. L. Vorster (te Rustenburg).
De commissie hoopt, dat schoolbesturen die een onderwijzer of onderwijzeres uit
ons land begeeren, zich tot haar zullen richten. Zij kan zich dan in verbinding stellen
met wie hier te lande voor de uitzending van onderwijskrachten zorgen.

De Boodschapper.
Wij hebben al gehoord, dat er onder onze landgenooten te Johannesburg een opgewekt
leven is. Daarvan zien wij ook een teeken in de verschijning van de Boodschapper,
een blad dat daar tweemaal in de maand kosteloos wordt verspreid en waarvan de
heer D. Krabman, secretaris der Nederlandsche Vereeniging, redacteur is. Het blad
zal berichten brengen uit het leven der Nederlandsche kolonie en haar vereenigingen,
en in het algemeen de belangen van den Dietschen stam voorstaan.
In het tweede nummer vinden wij het verslag van een propaganda-avond, te
Johannesburg voor het Algemeen Nederlandsch Verbond gehouden. Er werd
gezongen, voorgedragen en geredevoerd. De heer Knobel sprak er ook, niet als
consul-generaal - zeide hij - maar als stamgenoot.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
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Te Pieter Maritzburg, de hoofdstad van Natal, is een Debat- en Letterkundige
Vereeniging opgericht, waar alleen in het Afrikaansch of het Nederlandsch wordt
gesproken, gezongen of voorgedragen.
Dit is een beteekenisvol feit in een stad, waar de Holl. Afr. bevolking nog lang
niet één percent van het blanke inwonertal bedraagt.
Deze Debatvereeniging is een bolwerk in het vijandelijk taalland.

Uit Johannesburg.
De heer D. Krabman, secretaris der Afdeeling schrijft d.d. 7 Juni:
‘Onze propaganda-avond had een groot succes. De zaal was stampvol: ongeveer
250 menschen, waarvan het meerendeel Afrikaners. De voorzitter, advocaat F.W.
Beyers, hield een korte openingsrede. Consul Knobel sprak vóór de pauze eenige
kernachtige woorden en Dr. Krause sloot den gezelligen avond.
De bladen, ook de Engelsche, spreken er met lof over.
Een lijst met 29 nieuwe leden gaat hierbij’.

Twee nieuwe Afdeelingen.
Te Kaapstad is een Afdeeling van het A.N.V. opgericht met aanvankelijk 40 leden.
Ook te Standerton is een Afdeeling opgericht met 21 leden. Secretaris is de heer
M.A.A. Franken, Paarlvilla, Standerton.

Afdeeling Heidelberg in zicht?
Uit een schrijven van den heer A.J. Tapper te Leeuwbank, Transvaal:
Omtrent het aanbrengen van meerdere leden en het stichten van een Heidelbergsche
Afdeeling het volgende: Ik woon meer dan twee uur te paard van Balfour en dit ligt
een uur sporens van Heidelberg. In Heidelbergdorp met zijn pl. m. 400 zielen, hebben
de oud-Nederlanders ⅛ te vertegenwoordigen. Er bestaat echter weinig wrijving
onder hen. De Engelschen en Duitschers hebben er hun vereeniging maar onze
stamgenooten zijn er op dit terrein levend dood. Reeds voor den oorlog hebben we
getracht er iets tot stand te brengen, doch het kindje zag maar even het levenslicht.
De Nederlandsche predikant Jac. van Belkum bezit thans, door mijn correspondentie
met Dr. Van Everdingen een kist met boeken, maar helaas! Jac. beklaagt zich niet
dat ze zijn deur er voor plat loopen. Dat neemt niet weg, ik een dezer dagen naar
Heidelberg zal gaan, de voornaamste het eerst zal opzoeken en alles wat in mijn
vermogen is zal doen om meerdere leden aan te werven en zoo mogelijk eene
Afdeeling van het A.N.V. te stichten. Alle oud-Nederlanders in Heidelberg zijn min
of meer in goede doen. Wanneer ik slechts een geschikt helper kan krijgen, bestaat
er kans op slagen. Op het Hoogeveld woont hier en daar een stamgenoot en
Neerlandia, brief, statuten etc. zijn reeds ter kennisname doorgezonden. Het zal mij
hoogst aangenaam zijn u later een gunstig bericht te zenden, omtrent de door mij
gedane pogingen.

Afdeeling Bloemfontein.
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Wegens vertrek naar Buenos Aires heeft de heer P.G.C. von Geusau ontslag genomen
als secretaris der Afdeeling Bloemfontein. Het secretariaat wordt waargenomen door
den heer J. Kampfraath, waarnemend Holl. Consulair Agent.

Oost-Indië
Eene opmerking uit Indië beantwoord.
De redactie ontving onderstaand schrijven, 't welk zij gaarne opneemt, ook omdat
zij daardoor gelegenheid heeft, door enkele aanteekeningen, haar standpunt als leidster
van het orgaan des Verbonds toe te lichten.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het door den heer Lefèbre in het Januari-nummer ingezonden
stuk met uw naschrift volgen hier eenige opmerkingen:
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Men verwondert zich dat er zoo weinig over Oost-Indië in het orgaan voorkomt, en
de redactie geeft daartegen geen ander hulpmiddel dan door naar Indië zelf te
verwijzen, ofschoon zij, naar mij voorkomt, toch zelve in die leemte zou kunnen
voorzien.
Ik vraag mij toch af, waarom in Neerlandia schier nimmer iets uit het blad onzer
Groep hier: Ons Volksbestaan, wordt overgenomen. Dat dit laatste blad er moet zijn
is begrijpelijk, want niet alleen is de afstand tusschen Nederland en het z e e r i j k in
het oosten - deze vertaling van a r c h i p e l ga hier door - groot, maar ook de deelen
van de Indische eilandenwereld liggen zoo breed en ver uiteen, dat het niet gewenscht
ware als de berichten en mededeelingen den lezers hier neg via Nederland onder de
oogen moesten komen.
Daardoor zou toch het tijdstip, waarop b.v. een ingezonden stuk den schrijver op
een buitenpost weer bereikte, tot vijf à zes maanden ver opgevoerd worden, en zelfs
te Batavia of Padang zouden de lezers dan stukken over Indië steeds van twee, drie
maanden oud te lezen krijgen. Zoo iets heeft al heel veel bezwaren!
Wat weerhoudt nu echter de redactie van Neerlandia om uit Ons Volksbestaan
artikelen, die een algemeen karakter dragen over te nemen en zoo onder wijder
lezerskring te brengen?
Voorzoover mij bekend is dit nimmer of slechts éénmaal in 't jaar gedaan...
misschien om gegronde, doch mij onbekende redenen!
Evenmin zag ik ooit in Neerlandia artikelen over Indië uit in Holland of hier
verschijnende tijdschriften overgenomen. Is er bezwaar, dat de redactie eens bekende
personen vraagt in Neerlandia over Indische toestanden een artikel te schrijven (ik
noem b.v. Dr. Snouck Hurgronje, den oud-Minister Cremer).
Het is bedroevend zoo als Indië wordt uitgeschakeld!
Vooral treft dit, omdat in de beginselverklaring van het Verbond, voor op den
omslag van Neerlandia, een zeer sterke uitdrukking voor de beoogde actie in deze
streken wordt gebruikt. Daar staat namelijk:
‘het (A.N.V.) streeft naar... n a t i o n a l i s e e r i n g van Nederl. koloniën en
kolonies*).
Dit ‘n a t i o n a l i s e e r i n g ’ schijnt mij een te sterk woord. Het is toch uit de feiten
en de ervaring van eeuwen gebleken, dat Europeanen (tenzij van semitische of andere
oostersche afkomst) na een paar geslachten in de tropen uitsterven, zoodat steeds
nieuwe krachten uit Europa moeten uitkomen om de wegsmeltende Europeesche
bevolking te helpen handhaven. Van koloniseeren in den zin als in Amerika of
Zuid-Afrika van Europa uit is geschied, kan hier dus geen sprake zijn. Al ware
Nederland honderdmaal zoo groot en bevolkt als thans, dan nog zou het niet
twijfelachtig zijn, dat het tropische wereldgebied, ondanks den honderdvoudigen
toevloed van Europeanen uit het moederland, nog te veel van dat nationale leven zou
opslorpen om pogingen tot nationaliseering te doen slagen. Versterking van de
nationale kracht bij de Europeanen in Indië moet naar het voorkomt het hoofddoel
zijn van het Nederlandsch Verbond. Ik laat dan nog de vraag onbesproken of het
nationaliseeren op zich zelf gewenscht zou zijn.
Het ware op bovenstaande gronden daarom naar mij voorkomt een verbetering
het vierde lid van de beginselverklaring te lezen als volgt:
*) Geven die verschillende meervoudsvormen inderdaad verschil van beteekenis? W.
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‘h e t s t r e e f t n a a r v e r s t e r k i n g v a n d e v o l k s k r a c h t i n
moederland en koloniën, naar uitbreiding onzer
h a n d e l s b e t r e k k i n g e n e n o n t w i k k e l i n g o n z e r n i j v e r h e i d ;’
Een laatste opmerking zij mij nog vergund. Zou Neerlandia niet met grooter letter
gedrukt mogen worden? Zooals het nu is, is het niet zonder pijn in de oogen te lezen,
en dat weerhoudt velen van kennisneming met vele merkwaardige artikels - zoo iets
is toch jammer.
Hoogachtend,
P a d a n g , 3 Mei 1908.
Uw dw. dr.,
C.A.W.
Naar aanleiding van het bovenstaande moge het volgende worden opgemerkt:
Waarom in Neerlandia schier nimmer iets uit Ons Volksbestaan wordt
overgenomen? De vraag heeft zeker reden van bestaan; maar indien C.A.W. den
inhoud van het Indische Groepsblad eens nagaat dan zal hij wellicht erkennen, dat
de keuze, w a t zou moeten worden overgenomen, lang niet gemakkelijk èn niet ruim
zou wezen.
Wij namen den jaargang 1907 van O.V. ter hand en kwamen tot het besluit dat in
aanmerking zouden hebben kunnen komen voor een overzicht of geheele overneming:
Uit het Febr.-nr. ‘Een stem uit de Buitenbezittingen’; uit het April-nr. ‘De
vereenvoudigde schrijftaal’; uit het Mei-nr. ‘Een Indisch perskantoor gewenscht?’;
uit het Juli-nr. ‘Indische belangen’; uit het October-nr. ‘De Indo-Europeanen en
handenarbeid’ en ‘Is taalpurisme zoo gewettigd?’. Voorts wordt erkend, dat in
Neerlandia wat meer had kunnen overgenomen worden van de, wat men zou kunnen
noemen, officieele mededeelingen van het Groepsbestuur en de Afdeelingen, hoewel
toch voor zoover werkelijk iets zeer belangrijks gebeurde, zooals in de Afd. Semarang,
vermelding daarvan niet achterwege bleef. (Zie de Maart- en Mei-nrs. van 1908).
Niet onopgemerkt mag echter blijven, dat de nrs. van O.V. hier zeer laat ontvangen
worden (het April-nr. kwam hier eerst 12 Juni aan, te laat dus voor het Juni-nr. van
Neerlandia), zoodat vermelding van in de Afdeelingen of door het Groepsbestuur
gehouden vergaderingen, genomen besluiten, gehouden voordrachten, a.a. wel wat
heel laat ter kennis zouden komen van vele lezers van Neerlandia, die over de geheele
wereld verspreid zijn.
Erkend zal moeten worden, dat stukken, als ‘Nieuw (Britsch) Indië’, een uitvoerige
aankondiging in vijf nummers van O.V. van het boek van Sir Henry Cotton,
handelende over de vooruitstrevende beweging in Br. Indië, hoe belangrijk ook als
sociaal-economische-politieke-historische studie, zich minder leenen tot een overzicht,
veel minder overneming, in Neerlandia; dat opstellen als: ‘1907 en de
onderwijsvooruitzichten’ in het Januari-nr., ‘Iets voor 't A.N.V.? in het Febr.-nr.,
‘Schooltuinen’ in het Maart-nr., wel wat in technische bijzonderheden afdalende, of
te uitsluitend Indisch zijn, om in het algemeene orgaan van het A.N.V. te worden
opgenomen. Overigens bestaat de inhoud van den genoemden jaargang van O.V.
voor een groot deel uit stukken overgenomen uit Nederlandsche of Indische dag-,
week- en maandbladen, waarvan de overneming of de vermelding niet op den weg
van Neerlandia kan liggen. Van stukken tegen vreemde woorden of over taalpurisme
verder wordt dit orgaan reeds ruim genoeg voorzien, zoodat overneming daarvan uit
O.V. wel wat te veel van het goede zou geven.
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Intusschen erkend wordt dezerzijds, dat meer de aandacht op den inhoud van het
Indische Groepsblad moet gevestigd worden, en in Neerlandia daaruit meer kan
worden overgenomen dan tot dusverre het geval was.
***
Thans de vraag of in Neerlandia artikelen over Indië uit in Holland of in Indië
verschijnende tijdschriften moeten worden overgenomen.
Als antwoord daarop zij opgemerkt, dat Neerlandia door zijn inhoud moet streven
naar de verwezenlijking van de beginselen, die aan het A.N.V. ten grondslag liggen,
en die in de Statuten zijn uitgedrukt; het moet dus zijn, zoo veel mogelijk, een
oorspronkelijk orgaan, dat de verspreiding dier beginselen be-

Neerlandia. Jaargang 12

137
vordert en kan in het algemeen niet ter jacht gaan in andere tijdschriften, die zich
een geheel ander doel voor oogen stellen. Bovendien het bespreken van Indische
toestanden, in het algemeen, van staatkundige of staathuishoudkundige
aangelegenheden ligt niet op den weg van, het orgaan van het A.N.V. Wenschen
invloedrijke en bekwame mannen hun stem in Neerlandia in het belang van de
Verbondsbeginselen met betrekking tot Indië te doen hooren, niets zal der redactie
aangenamer zijn.
Wat wordt bedoeld met n a t i o n a l i s e e r i n g van Nederl. koloniën en kolonies?
Aan koloniseeren in de Nederl. koloniën (zoogen. bezittingen), dat zijn onze Oosten West-Indiën, of in de Nederl. kolonies (nederzettingen), zooals die worden
aangetroffen in de Vereenigde Staten van N.-A., te Smyrna, te Parijs, ja, waar al niet,
daaraan wordt niet gedacht door het A.N.V. Dit is geen werf-bureau tot versterking
of aanvulling van onze koloniën en kolonies; dat weet C.A.W. toch ook wel. Neen,
die n a t i o n a l i s e e r i n g is het Nederlandsch houden van de buiten het moederland
gevestigde Nederlanders, door middel van de taal, van het onderwijs, van de
opvoeding; door het aanknoopen, het nauwer toehalen, van de banden, waarmede
zij thans nog aan Nederland gehecht zijn; door bij hen steeds in herinnering te houden,
dat zij nog steeds Nederlanders zijn, dat zij zich moeten vereenigen tot elkanders en
eigen steun.
Voor wat betreft de Nederl. koloniën inzonderheid, meet het A.N.V. er naar streven,
dat het onderwijs er op Nederlandsche leest geschoeid, dat de liefde voor de taal en
voor het moederland er levendig blijven; dat onze taal onder de inboorlingen worde
verbreid, voor zoover dit, in verband met politieke omstandigheden, en met
machtneming van oorspronkelijke volks-toestanden en eigen volksbeschaving
toelaatbaar is; dat, om kort te gaan, in vervulling komen de pogingen, die in punt 2
van art. 2 van het reglement der Groep N.-I. van het A.N.V. als middel tot bereiking
van het doel des Verbonds in Indië worden opgesomd.
***
De wensch, ten slotte door C.A.W. gëuit, dat Neerlandia met grooter letter gedrukt
moge worden, is ook de wensch der redactie, in zooverre namelijk, dat zij gaarne
aan Neerlandia een meer oogelijk, minder armelijk, aanzien zou willen geven. De
letter is wellicht groot genoeg, maar de regelafstand is te gering, en dat maakt het
lezen vermoeiend voor het oog; ook is het papier te dun en van geen beste
hoedanigheid. Zoolang echter de portkosten, zoo'n onevenredig groot bedrag van de
inkomsten verslinden, zoolang de inkomsten, door het nog veel te klein aantal leden,
in zoo ongunstige verhouding staan tot de uitgaven, moet wel gestreefd worden naar
een goedkoope uitgave en is men dus gebonden aan minderwaardig papier en aan
gering gewicht.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Januari-April 1908.
Uit de verslagen der Afdeelingen wordt bericht:
dat Maurits Wagenvoort op 9 Maart voor de Afd. Batavia eene lezing hield, die
tot titel had: ‘Anecdotische schets van het leven onzer vaderen in Indië (Hindostan)
en op Ceylon’;
dat de Afd. Buitenzorg voor de minder gegoeden onder de Europeesche ingezetenen
een leeskring instelde, waardoor die lieden op een voor hen geldelijk minder
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bezwarende wijze kennis zouden kunnen nemen van de voortbrengselen der
Nederlandsche letterkunde*).
Uit de op 7 April gehouden vergadering van het Groepsbestuur wordt aangeteekend,
dat uit het daar gesprokene blijkt, dat men in Indië prijs blijft stellen op samenwerking
tusschen Groeps- en Hoofdbestuur; terwijl in een redactioneel artikel, voorkomende
in het April-nr. o.m. de vraag wordt gedaan, wat er tegen kan zijn uitingen in O.V.,
die van nut of belang worden geacht, over te nemen in Neerlandia.
In aansluiting ook aan het hierboven, naar aanleiding van het schrijven van C.A.W.,
opgemerkte, wenscht de redactie van Neerlandia, door het geven van een overzicht
van de uitingen in O.V., welke naar hare meening teekenend zijn voor het leven en
den gedachtengang in de Groep N.-I., het verband tusschen het Verbond in z'n geheel,
met de Groep te bevorderen.
***
In het Januari-nr. wordt onder het hoofd: ‘Van de vreemde talen verdient in ons
Insulinde het Engels beslist de voorkeur’ de gedachtenwisseling over het al of niet
wenschelijke, vreemde talen op de L.S. te onderwijzen, in vorige jaargangen
aangevangen, voortgezet. De redactie van O.V., die in een onderschrift zegt, dat de
L.S. in Indië, meer dan haar handen vol heeft met het Nederlandsch, geeft als hare
meening te kennen, dat, indien een vreemde taal op de L.S. m o e t onderwezen
worden, dit, met het oog op de practijk, de Engelsche taal zou moeten zijn.
P.v.W. komt in het Maart-nr., op grond van de ondervinding opgedaan bij het L.
en M.O., betoogen, dat het leeren van vreemde talen niet tot de ontwikkeling van de
leerlingen bijdraagt; hij wil daarom ‘noch Fransch, noch Engelsch’ en hij eindigt
zijn artikel met de verzuchting, dat als de stukken werk in die talen eens gepubliceerd
werden, de belanghebbenden (dat zijn zeker de ouders? Red. N.) zouden roepen:
Nederlandsch, Nederlandsch en nog eens Nederlandsch als grondslag van een
vruchtbaar... volksverstaan’.
***
Dr. A.A. Fokker bespreekt in twee opstellen (overgenomen uit het Weekbl. v. Indië)
den aard van de opleiding, die, n.z.m., gegeven zou moeten worden aan
Indo-Nederlanders, die naar Holland gaan voor hunne opvoeding. Hij heeft daarbij
het oog op Inlandsche jongelieden; deze moeten niet ‘vereuropeezen’; men moet niet
trachten ze te ‘verontinlanderen’; integendeel een Javaan, die naar Holland gaat voor
zijne opvoeding, moet a n d e r s opgevoed worden dan een Nederlandsch jongmensch.
Dr. F. zou den jongelieden algemeene ontwikkeling willen geven op nationalen, d.i.
Javaanschen grondslag. Zij moeten niet opgevoed worden voor een werkkring in
Holland; er moet rekening meê gehouden worden, dat ze later in Indië weder onder
rasgenooten moeten leven en werken**). Daarom moeten zij ook vooral hun Javaansch
niet verwaarloozen. Echter zal de Javaansche taal met haar auto- en aristocratisch
karakter van thans eene evolutie moeten doormaken; ook door de wijziging in de
taal zal het Javaansche volk anders kunnen worden. Dr. F. zou de jongelieden in een
internaat in Holland, liefst in een universiteitsstad, willen vereenigen, omdat er daar
*) Wat in de Afd. Semarang belangrijks voorviel werd reeds in het Mei-nr. van Neerlandia
vermeld.
**) Naar aanleiding hiervan verwijzen wij ook naar het slot van het artikel: Z i e l k u n d e a l s
g r o n d s l a g v o o r k o l o n i a a l b e l e i d door Dr. J.H.F. Kohlbrugge, opgenomen in
de Mil. Gids van Mei, welk slot werd overgenomen in het Kol. Weekblad No. 20 van de
Ver. ‘Oost en West’. Red. N.
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kans is, dat het eigenaardige, het nationale behouden blijft; hen vooral niet te vroeg
naar Holland willen doen gaan, doch hen, die met goeden uitslag een hoofdenschool
hebben gevolgd, in het internaat doen opnemen, van waaruit ze dan de studiën aan
de hoogeschool zouden volgen. Aan het internaat zouden dan d i e jongelieden huis-
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waren later bij het inlandsch bestuur te komen of arts. wis- of natuurkundige, taalof rechtsgeleerde te worden; voor toekomstige ingenieurs zou een anderen weg
moeten gevolgd worden. Aan 't hoofd van zulk een instelling zou voorshands een
Nederlander moeten staan, vertrouwd met de Jav. taal, zeden en gewoonten. Later
zou de leider door een Javaan kunnen vervangen worden. Na slagen van deze proef
zou iets dergelijks voor Soendaneezen, Maleiers, Madoereezen en Menadoneezen
moeten volgen.
(Het betoog zou gelezen moeten worden om Dr. F. goed in zijn gedachtengang te
volgen; niet geheel duidelijk is, hoe de evolutie in de Jav. taal zou teweeggebracht
moeten worden; waarschijnlijk bedoelt Dr. F., dat de in Nederland aan de H.S. een
hoogere opvoeding deelachtig geworden inlanders, die zouden moeten bevorderen.
Red. N.).
***
Dr. F.P.H. Prick van Wely geeft aan de hand van Ds. Campbell's werk ‘Formosa
under the Dutch’ een overzicht van de pogingen, die in het midden der 17e eeuw
vooral zijn aangewend, om het Nederlandsch, tegelijk met het Christendom, ingang
te doen vinden op Formosa. Uit latere berichten blijkt, dat in de 18e eeuw nog
verscheiden personen daar Hollandsch konden spreken en Hollandsche boeken lazen.
Ja, zelfs in het begin der 19e eeuw schijnt de herinnering aan het verblijf der
Hollanders op Formosa nog niet geheel te zijn uitgewischt geweest. Dr. P.v.W. doet
deze mededeelingen, welke eerst opgenomen werden in het Weekbl. v. Indië, onder
den titel: ‘Terreinverkenningen voor het A.N.V.’ ‘Onze taal op Formosa’.
(Moge ook uit het medegedeelde blijken, dat de oogst op Formosa thans wel schraal
zoude zijn, het vermelde doet uitzien naar het voortzetten dier verkenning op ander
Oostersch terrein. Red. N.).
***
R.v.I. vindt in de Mem. v. Toelichting en het Voorl. Verslag betreffende de
wetsontwerpen tot naturalisatie van twee Chineezen in N.-I., aanleiding die
naturalisatie, in het Febr.-nr. warm aan te bevelen. In een volgend nr. van O.V. wordt
ook de Mem. v. Antwoord van den Minister van Buitenl. Zaken opgenomen, waaruit
blijkt, dat die Minister zich met de Indische adviezen geheel vereenigd heeft. (Niet
zonder strijd is die naturalisatie in de zitting van 17 Juni door de Tweede Kamer
aangenomen. Red. N.)
***
Klachten over de uitkomsten van het L. en M.O. worden onverholen uitgesproken
door P.v.W. in een slotartikel van het April-nr., getiteld ‘De grondslagen van ons
Volksbestaan’. Slechts 26 percent der H.B. Scholieren halen het einddiploma; en
werden deze bevoorrechten nog eens behoorlijk geëxamineerd, dan slaagden er nog
geen 5 percent.
(Deze uitspraak wordt, althans in dit nr. van O.V. niet besproken door de redactie;
dus ook niet in twijfel getrokken? Dat een belangrijk deel der leerlingen de school
verlaat vóór het einde van het leerprogamma bereikt is, is een verschijnsel dat ook
in Nederland valt waar te nemen, maar niet noodzakelijk tegen het onderwijs of het
gehalte der leerlingen pleit. Red. N.).
***
In eene ‘causerie’ ‘Indië als litterair wingewest’ laat Dr. Prick van Wely, in vier
volgnummers de Indische schrijvers en schrijfsters, die zich op litterair gebied
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bewogen, of althans die bedoeling hadden, even voor het voetlicht komen. Van Mr.
W. van Hogendorp, van wien in 1780 eene vertelling ‘Kraspoekoel’ verscheen, welke
thans alleen nog maar aan eenige snuffelaars bekend zal zijn, tot Borel, Couperus en
Augusta de Wit, wier werken thans in geen leestrommel ontbreken, gaan heel wat
namen aan ons voorbij; al begint de groote vloed van litteraire-voortbrengselen,
waarin Indië op verschillende wijzen betrokken is, dan ook eerst omstreeks 1850 te
stroomen. Met een paar woorden worden de auteurs geteekend of in een klasse
ondergebracht. Ook het tooneel, de voorstellingen, de aard der stukken worden, meest
met gebruikmaking van Mr. N.P. van den Berg's studie daarover, besproken, waarbij
ook tot vroeger tijd wordt teruggegaan.

Een belangrijke rede.
Met ingenomenheid verwijzen wij naar het verslag der rede, uitgesproken door den
oud-Minister Mr. D. Fock, bij gelegenheid der jaarlijksche vergadering van den Raad
van het Koloniaal Museum te Haarlem, op 16 Mei 1903, omdat in die rede een
beknopt overzicht wordt gegeven van al hetgeen in de laatste jaren in Indië belangrijks
werd tot stand gebracht.
Inzonderheid vestigen wij de aandacht op hetgeen er op onderwijsgebied werd
gedaan. Dat verslag is te vinden in de Indische Mercuur No. 25 van 23 Juni 1908.

Ned. Antillen
De Aves-eilanden.
Vergun mij eenige plaatsruimte ter beantwoording van de door den heer W.J.L. van
Es in Neerlandia van de vorige maand geplaatste vraag.
Er zijn twee groepen van Aves-eilanden te onderscheiden, n.l. die, liggende
ongeveer midden tusschen Bonaire en de Roques-eilanden en die, liggende ten zuiden
van St. Eustatius en Saba op de breedte van de noordelijke punt van Dominica.
Gemakshalve worden die groepen hier als de noordelijke en de zuidelijk aangeduid.
Tot in 1722 heeft de West-Indische Compagnie nooit eenig recht van eigendom
doen gelden op de eilanden der zuidelijke groep. Doch in dat jaar meende de directeur
van Curaçao, Jan Noah du Fay, dat de Co. op die eilanden aanspraak kon maken en
verzocht hij de ‘Praesidale Kamer van Amsterdam’ om na te doen gaan of het
bezitrecht op die eilanden uit de annalen der Co. zou zijn vast te stellen.
Bij missive van 29 Juli 1723 antwoordde de ‘vergadering van thienen’ hierop: ‘dat
zij nog niet hadden kunnen vinden eenige papieren of documenten om daaruit het
recht van eigendom van de Aves-eilanden voor de Co. te sustineeren’. ‘Wij zullen
egter’ - zoo meldden de bewindhebbers verder - ‘daarop nog wel wat nader inquireren,
ende zal het daerom dienstig wesen, dat UEd. ondertussen, de possessie daervan (zoo
veel mogelijk is) zal tragten te behouden; dog alles met vrindelijkhijt, en minsaemhijt,
omme de compagnie daar door mette Spanjaerts niette doen brouilleren’*).
Daarbij is de zaak gebleven: in de annalen der Co. vindt men niet vermeld, dat de
gezochte eigendomsbewijzen gevonden zijn en evenmin blijkt er later ooit iets van
het in bezit hebben door of het in bezit nemen van deze eilanden in naam van de Co.
Wel vindt men er meermalen melding van gemaakt, dat Curaçaosche (en andere)
*) Brieven der vergadering van X naar America, 1719-1772, berustende in het Rijksarchief te
's Hage als No. 108 W.I.C. 71.
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barkjes op de Aves-eilanden ‘sparren’ gingen kappen en mij is geen voorbeeld bekend,
dat dit door de Spanjaarden van de Vaste Kust werd belet. Het schijnt, dat deze
rotseilandjes door de zeelieden vrij wel als gemeen eigendom wer-
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den beschouwd, althans een ieder voorzag er zich van water en brandhout en
zeeroovers hielden zich gaarne in hunne buurt op. Doch later heeft Venezuela
eigendomsrechten op die eilanden doen gelden en, bij gebrek aan eenig bewijs tot
het tegendeel, zijn die rechten nu zeker moeilijk te betwisten.
Wat de noordelijke groep aangaat - hierop hebben wij indertijd eigendomsrechten
uitgeoefend. Tusschen deze eilanden en ons Saba is de zee zeer ondiep; daar ligt de
zoogenaamde Saba-bank, den West-Indischen zeelieden en visschers wel bekend,
en nu werd beweerd, dat deze Aves-eilanden in vroegere eeuwen vermoedelijk met
Saba verbonden waren, zoodat zij eigenlijk tot Saba's grondgebied behoorden.
De ingezetenen van onze bovenwindsche eilanden beschouwden het dan ook als
hun onbetwistbaar recht op deze Aves-eilanden de vischvangst (voornamelijk de
schildpadvangst) uit te oefenen en er meeuweneieren te zoeken, die er nog nu in het
seizoen in grooten getale te vinden zijn.
Nadat de guano meer algemeen in den landbouw werd gebruikt, viel de aandacht
van enkele particulieren op deze onbewoonde eilandjes. Enkele scheepsladingen
dezer kostbare meststof werden er afgehaald zonder iemands vergunning, doch ten
tijde dat van Idsinga gouverneur van St. Eustatius en Saba was, werd van hem - ik
meen door een Amerikaan en een ingezetene van St. Martin*) - concessie gevraagd
voor het ontginnen van de zich op de Aves-eilanden bevindende guano-beddingen.
Van Idsinga gaf die concessie en men moet aannemen, dat hij vermeende daartoe
het recht te hebben, de eilanden dus beschouwde als te behooren aan zijn
gouvernement.
Doch nu kwam Venezuela tegen deze verleende concessie op en verhinderde den
concessionaris er gevolg aan te geven. Het eigendomsrecht op de eilanden maakte
nu een onderwerp van geschil uit, waarin door partijen Spanje tot scheidsrechter
werd gekozen. Bij de toen gevallen beslissing werd Venezuela in het gelijk gesteld
en de eilanden aan die republiek toegewezen, met eerbiediging echter van de door
een gebruik van eeuwen gewettigde aanspraken van de ingezetenen onzer
bovenwindsche eilanden om in de wateren van die eilanden de vischvangst uit te
oefenen.
De stukken, waarop deze scheidsrechterlijke uitspraak werd gegeven, heb ik nooit
in handen gehad. Doch het komt mij niet zoo onmogelijk voor, dat de Spaansche
commissie geen juiste voorstelling heeft gehad van de ligging dezer Aves-eilanden,
die heeft verward met de andere, ongeveer 300 zeemijlen zuidelijker gelegen eilanden
van denzelfden naam. Hoe dit echter ook zij, wij hebben ons bij de scheidsrechterlijke
beslissing neergelegd en dus behoort ook deze noordelijke groep van eilanden tot
Venezuela's grondgebied.
U dank zeggend voor de plaatsruimte, hoogachtend,
Uw dw. dr.,
J.H.J. HAMELBERG.
M a a r s s e n , 18 Juni 1908.
*) Van de jongere geschiedenis van Curaçao heb ik geen aanteekeningen gehouden en ik geef
hier dus slechts weer hetgeen ik mij van de zaak herinner. Den verder in dit onderwerp
belangstellenden lezer zal het echter weinig moeite kosten de nauwelijks een halve eeuw
oude stukken omtrent deze zaak te raadplegen, hetzij op het Departement van Koloniën,
hetzij op dat van Buitenlandsche Zaken.
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(Wij ontvingen nog een zeer gewaardeerd schrijven van Jhr. Mr. W.J.M. van Eysinga
uit Den Haag, waarin deze ons mededeelt, dat het arbitrage-tractaat te dezer zake
voorkomt in het Staatsblad van 1859, No. 1 en de arbitrale uitspraak wordt
medegedeeld door La Fontaine, Pasycrisie Internationale. Red.)

Ingezonden.
[Ingezonden]
WelEd. Heer,
Een gezelschap van 32 Franschen uit de omstreken van Duinkerken vertoefde onlangs
eenige dagen in ons land om er op landbouwgebied 't een en ander te zien. Ik
vergezelde hen gedurende twee dagen en toen ik hoorde, dat zij onder elkaar Vlaamsch
spraken, herinnerde ik mij wat eenigen tijd geleden in Neerlandia was medegedeeld
over hun taal en hun taalstrijd.
Het spreekt vanzelf, dat ik trachtte Hollandsch met hen te spreken, maar hoewel
bij zeer langzaam on duidelijk praten - met vele herhalingen - het mogelijk bleek
elkaar te begrijpen, het voeren van een geregeld gesprek was niet mogelijk.
Wanneer wij bijv. 4 weken samen geweest waren en van 't begin af aan niets dan
Hollandsch en Vlaamsch tegen elkaar hadden gesproken, ben ik overtuigd, dat wij
aan 't einde van die 4 weken een tamelijk vlot gesprek hadden kunnen voeren. Nu
bemoeilijkte het gebruik van het Hollandsch het onderhoud; de uitleggingen van
hetgeen wij zagen, van de inrichting van het landbouwbedrijf, de arbeidstoestanden
enz. werden er slechts onduidelijk en tijdroovender door.
Ik juich het beginsel: met Vlamingen Hollandsch spreken - zeer toe; maar een
beginsel moet niet door dik en dun gevolgd worden en aangezien deze menschen
hier waren om onzen landbouw te leeren kennen en niet om Hollandsch te leeren,
heb ik slechts nu en dan bij wijze van proefneming Hollandsch gesproken, al betreurde
ik, dat het niet voortdurend kon gebeuren. Hun dialect lijkt mij zeer verschillend van
het Vlaamsch, dat bij onze Zeeuwsche grenzen wordt gesproken; praten zij met
elkaar, dan verstaat men er weinig of niets van.
Zij vertelden mij, dat de pastoors vroeger slechts in het Fransch mochten preeken
en onderwijzen, hoewel velen dit verbod overtraden. Nu echter de band tusschen
Kerk en Staat verbroken is, is de geestelijkheid vrij in de keuze der taal en maakte
daarvan dan ook gebruik om dadelijk het Vlaamsch in eere te herstellen.
S.W. DE CLERCQ.
H a a r l e m m e r m e e r , 30 Mei 1908.
Z e v e n a a r , 30 Juni 1908.
Aan de Redactie van Neerlandia, Dordrecht.
Mijne Heeren,
In het Juni-nummer van uw tijdschrift komt onder den naam J.M. Kluppell een
tegen mijne firma gericht artikel voor.
Daar reeds herhaaldelijk dergelijke onwaarheden over mij verspreid zijn, zoo heb
ik betreffende de punten, in het bewuste artikel aangehaald, eene notarieele acte laten
opmaken en veroorloof mij U hierbij een notarieel afschrift daarvan te doen geworden.
Het luidt aldus:
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Op heden den een en twintigsten Mei negentien honderd acht;
Heb ik JACOB HENDRIK OBBO HAZEWINKEL, notaris in het arrondissement
Arnhem, ter standplaats Zevenaar mij bevonden in de fabriek der firma ‘H. van
Gimborn’, gelegen in de Wittenburgerstraat te Zevenaar, en ten kantore gevestigd
in de Doelenstraat mede te Zevenaar gelegen.
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Ten einde aldaar ten verzoeke van die firma te constateeren, hetgeen door den
ondergeteekenden notaris bij deze wordt gedaan.
Dat de firma H. van Gimborn den door haar verkochten inkt, in gemelde fabriek
fabriceert, en zij aldaar uitsluitend in Zevenaar wonende Nederlandsche arbeiders
in dienst heeft.
Voorts dat ten gemelde kantore der firma hier in Zevenaar gevestigd, alle employés
gedeeltelijk hier, en gedeeltelijk in Arnhem woonachtig zijn, terwijl de eenige firmant,
de heer M. van Gimborn, woont in Zevenaar op het ‘Huis den Doelen’ en aldaar
zijne huishouding heeft.
Ten slotte heb ik mij nog overtuigd, dat binnen het laatste half jaar door genoemden
heer of zijne firma aan Nederlandsche arbeiders of werklieden, en aan Nederlandsche
employés meer dan tien duizend gulden uitbetaald werd.
Waarvan akte.
Aldus gedaan en verleden op tijd en plaats als voormeld in tegenwoordigheid van
de daartoe verzochte beiden aan mij notaris bekende getuigen de heeren Meester
Theodoor Victor Joseph Marie Feldbrugge, advocaat en candidaat-notaris en Reinerus
Theodorus Marie Janssen, notaris-klerk, beiden te Zevenaar, die deze minuut-akte
onmiddellijk na voorlezing met mij notaris hebben geteekend.
(Get.) Th.V.J.M. Feldbrugge, R.Th.M. Janssen, J.H.O. Hazewinkel, notaris.
Geregistreerd te Zevenaar, den twee en twintigsten Mei 1900 acht, deel 47, folio
196, verso vak 6, Een blad, een renvooi, Ontvangen voor recht een gulden twintig
cent.
De Ontvanger (get.) A. Fabius. Voor Afschrift (get.) J.H.O. Hazewinkel, notaris.
U ziet uit deze notarieel bevestigde feiten, dat de heer Kluppell een massa
onwaarheden in uw blad over mijne firma verspreid heeft.
Hoogachtend,
M. VAN GIMBORN.

Aantekeningen over de betekenis der afdelingen ‘Jong-Nederland’.
I.
Het grote belang der jongelieden-afdelingen wordt nogaltijd niet over-al erkent, zelfs
niet door vele Alg. Ned. Verbonds-leden zèlve, zoals ik reeds h e r h a a l d e l i k
gelegenheid had op te merken. Graag wou ik een kleine uit-een-zetting geven van
de buiten-gewone belangrikheid van deze nieuw-op-gerichte afdelingen en hun
bestaans-recht, mocht dit nog nodig zijn, verdedigen.
Aller-eerst een woord van dankbare hulde aan het hoofd-bestuur, dat op het
denk-beeld kwam het jongere geslacht aan de Beweging te binden; en aan dit plan
uitvoering gaf op deze simpatieke wijze...
En daarbij... het hoofd-bestuur handelde wijs, heelwijs, zoals een ieder verstandig
doet, die, in de kracht van z'n leven, denkt aan en zorgt voor de oude dag.
En dàt is het wat het Algemeen Nederlands Verbond gedaan heeft. Het heeft gewild
dat, als het tegenwoordig geslacht oud was geworden en de krachten te zwak voor
de Grote Strijd-voor-het-Beginsel, er een schare krachtige, willende, zelf-bewuste
jonge-Nederlanders klaar stond om de gedunde gelederen aan te vullen en te

Neerlandia. Jaargang 12

versterken. Het heeft gewild dat de Strijders-van-Nu on-bezorgd, rustig het hoofd
zouden kun nen neer-leggen in het vaste weten dat de flinke, moedige, wils-sterke
Jongeren, het Beginsel zouden dragen, vèr de toekomst in...
Wat het nu-levende geslacht heeft verricht en veroverd zal worden bewaakt en
bewaard door de Komenden; en hun jonge, stevige krachten zullen voort-gaan en
voort-gaan op de weg die de Eersten hebben aan-gewezen, en zo schrijden, langzaam,
strijdende, maar z è k e r , naar het Doel, het Ideaal, dat nu nog zo ver lijkt: een, een,
machtig, sterk, bewust Groot-Nederland; en een Nederlandse Stam, die met kracht
en nobele gebaren een tijd zal brengen, als ééns wàs in de schitterende, sterke, edele
Honderd-Jaren, die men met trilling-van-ontroerende-eerbied in de stem noemt de
Goude Eeuw.
Dit, dit grootse, is de dieper-levende reden voor de oprichting der
Jongelieden-afdelingen geweest. En dit moet elke Jongelieden-afdeling
zich-bewust-worden; dit moet iedere Jong-Nederlander weten,
heel-innigvoor-zich-zelve w è t e n .
En dan moet ieder-voor-zich strèven, werken-aan-zich-zelf, om ééns waardig te
worden bevonden de plaats in te nemen van een der Nu-Strijdenden; om ééns de
Naam-van-Nederlander, met al die geweldige verplichtingen en grootse
verantwoordelikheid met ere te dragen.
JAN GRESHOFF.
S c h e v e n i n g e n , 21 Junie '08.

Allerlei en mededeelingen.
Een A.N.V.-lied.
Door den heer Emiel Hullebroeck is aan, den algemeenen voorzitter, ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van het A.N.V. een lied opgedragen, getoonzet op een gedicht
van den heer Willem Gijssels.
Woorden en muziek zullen in het volgend nummer worden opgenomen.

Handelsbetrekkingen.
Een Poolsch handelshuis wenscht adressen te kennen van Nederlandsche fabrikanten
(geen vertegenwoordigers) van de z.g. Amerikaansche windmotoren.
Opgaven aan de Administratie van 't A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.

Linschoten-Vereeniging.
7 Maart is te 's Gravenhage opgericht de ‘Linschoten-Vereeniging’, welke ten doel
heeft de uitgave in het oorspronkelijke, van zeldzame of onuitgegeven Ned. zee- en
landreizen en land-beschrijvingen.

Oud-Ned. Boerendansjes.
Wie kan een lid van het A.N.V. een exemplaar bezorgen van de ‘Oud-Nederlandsche
Boerendansjes’ van W. Siep, indertijd te Amsterdam uitgegeven?

Bureau voor Handelsinlichtingen.
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De aandacht wordt gevestigd op het dezer dagen verschenen 4e jaarverslag van het
Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam (Oudebrugsteeg), directeur de heer
O. Kamerlingh Onnes.
Het bevat als bijlage een uitgebreide lijst van Ned. artikelen, die in 1907 voor
vreemde landen werden gevraagd, benevens de inzendingen der koloniale afdeeling
gedurende dat jaar.

Muziekgeschiedenis.
Door de Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis is als prijsvraag
uitgeschreven eene muziekbibliografie betr. den belgischen opstand (1830). De
voorwaarden met toelichting zijn op franco aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij den
heer J.W. Enschedé, Heerengracht 68, Amsterdam.
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In Nederland Nederlandsch!
Een lid van 't A.N.V. schrijft aan Neerlandia:
Warm voorstander van de richting die Neerlandia voorstaat zond ik aan ‘Maison’
......... te Amsterdam eene rekening en begeleidend schrijven terug met verzoek uit
Neêrland's hoofdstad een en ander in onze taal te mogen ontvangen. De brief was
N.B. geadresseerd aan Madame ......... Ik wees zeer beleefd op 't dwaze van deze
handelwijze en ontving bijgaand hooghartig schrijven terug, wel een sterk staaltje
hoe mal die firma een schrijven als van mij ontvangen, acht.
‘Ingevolge de opmerking, welke u ons doet onder terugzending onzer factuur,
nemen wij de vrijheid u attent te maken, dat onze geheele administratie in de Fransche
taal geschiedt en tot op heden hadden wij nog geen enkele klant, die hierin een
aanleiding vond zich gekrenkt te gevoelen.
Wij zijn ook niet gewoon ons door anderen wetten te zien stellen omtrent de
organisatie onzer zaken en, naar wij gelooven, zou u het niet wenschelijk achten, dat
wij uitsluitend voor u, al onze drukwerken in eene andere taal over lieten drukken’.
Waar groote wereld-firma's in Parijs de Nederl. taal gebruiken, katalogus verspreidt
in 't Nederlandsch, mag dan een firma die reeds zoolang in Amsterdam bestaat, die
malle mooidoenerij (?) met hun Fransch niet eens op gewezen worden?
Ik meende er goed aan te doen u hierop te wijzen. Goed werk voor de Afdeeling
Amsterdam.
En voor onze groene etiketjes, voegen wij er bij.

Groep Suriname
heeft thans de volgende Vertegenwoordigers:
John E. Polak, voor Coronie;
S.J. Laret, voor Albina;
B. Boekhoudt, voor Nickerie;
S.E. Juta, voor Groningen;
C.R. Weytingh, voor Domburg;
A. Fernandes, voor Nw. Amsterdam;
D. Geester, voor Boven-Commewijne;
J. van Beek, voor Beneden-Commewijne (Susannadaal).

Zeebad Vlieland.
De heer H.J. Ament, arts te Vlieland, maakt ons opmerkzaam, dat de schrijver van
het artikel ‘Noordnederlandsche badplaatsen’ in ons vorig nummer niet bij Texel
had mogen eindigen.
Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog dan? vraagt hij.
Vlieland heeft al meer dan 10 jaar een bad-pavilloen, een Noordzeebad. In het
dorp staat een badhotel met 30 kamers en de burgers verhuren hun huizen als pensions.
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De zeebaden op de Nederlandsche Wadden hebben veel kans Duitsche
ondernemingen voor Duitschers te worden, omdat de verkeerstoestanden er beter
zijn dan voor de Duitsche eilanden.

Ethnografische verzameling te Kampen.
Van den heer W. van Kregten, leerling aan den Hoofdcursus te Kampen, ontvingen
wij het verzoek de Verbondsleden in Indië uit te noodigen, voorwerpen van Indischen
oorsprong, welke geschikt zijn tot opneming in de ethnographische verzameling van
die instelling, daarheen te zenden. Zij kunnen daardoor medewerken tot het
aanbrengen van de kennis van de zeden, gewoonten en gebruiken der
Archipel-bewoners, zoo noodig of wenschelijk, ook voor hen die als officier naar
Oost-Indië vertrekken. Gaarne voldoen wij, mits deze, aan dat verzoek.

Holland op zijn best.
Terwijl onze Mengelberg in Rome gelauwerd werd speelde zijn orkest hier onder
leiding van Landon Ronald. Deze schonk zijn portret aan het orkest en schreef er
onder: ‘Aan het schitterendste orkest dat ik ooit heb geleid’.
In de aankondiging der vijfde bijlage van den officieelen catalogus van het
Rijksmuseum te Amsterdam, schrijft de Times over den aankoop der Six-verzameling:
‘Wij kunnen het Nederlandsche volk slechts toejuichen voor zijn vaderlandslievende
poging, en voor het Europeesche publiek is het natuurlijk ook veel beter dat de
Vermeer te bezichtigen is in het Rijksmuseum, dan dat zij uitgewezen was naar
Amerika’.

De A.N.W.B. en 't Nederlandsch.
Voor de eerste maal was de spijslijst van den maaltijd ter gelegenheid der
Bondsfeesten, dit jaar ter gelegenheid van 't 25-jarig bestaan van den A.N.W.B. te
Haarlem gehouden, in het Nederlandsch gesteld.

Uit Genua.
De Italiaansche bladen melden, dat te Venetië overleden is de heer Lorenzo Scarpa,
die bij uiterste wilsbeschikking 25% van zijn nalatenschap (geschat op 800.000
francs) vermaakt heeft aan de Societa Nazionale Dante Alighieri, de Italiaansche
zustervereniging van het A.N.V.
Zulk een eervol bewijs van nationalen zin ten onzent zou het A.N.V. in staat stellen
stichtingen tot stand te brengen, die het reeds lang beoogt, maar waartoe de middelen
ontbreken.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
H.G. Heyting, vroeger Piet Heinstraat 32, Den haag (thans in Indië).
E.G. Mundt, vroeger 22 Harrisonstreet, New-York;
Mej. H. Klenke, vroeger Pleegzusterhuis, Den Haag;
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J. Scheuerman, vroeger Schiedam;
E.C. Weiss, vroeger Friedrichstrasse 127II, Berlijn N. 24;
H. Benes, vroeger student, Kaiserstrasse 34III, Karlsruhe;
J.A. Bonebakker, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
J.R. Daniels, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
H.I.J. Pasch, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
H. Smit Az., vroeger Potchefstroom (Transvaal);
R. Viljoen, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
G. Rousseau, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
M.W. v.d. Weide, vroeger Witrand (Transvaal);
D.G. van Epen, vroeger Dir. N.V. Centr. Bureau voor Genealogie en Heraldiek,
Den Haag.
Dr. Sikkel, vroeger Parkstraat 85, Den Haag (thans in Zwitserland).
J.H. Stadhouder, vroeger Wijn- en Bierhandel, Van Limburg Stirumstraat 30,
Den Haag.
Mevr. E. Wurfbain, vroeger Parkstraat 18, Den Haag.
P.A. Vierhout, vroeger Vleeschhouwer, Hollanderstraat 107, Den Haag.
Mevr. M. v. Blaaderen - Hoogendijk, vroeger Bezuidenhout 325, Den Haag.
Mr. N. Dirkzwager, vroeger Frankenslag, Scheveningen (thans in Indië).
R. Huygen de Raat, vroeger Groothertoginnelaan 126, Den Haag (thans in Indië).
W.H. König, vroeger Dir. v.d. Haagsche Bankvereeniging, Wagenstraat 79a,
Den Haag.
Mr. J. v. Praag, vroeger Sweelinckstraat 98, Den Haag.
Mr. G. Pinedo, vroeger Witte de Wittstraat, Den Haag.
B.J. Swart, vroeger Sweelinckplein 72, Den Haag (thans in Indië).
J.A. Veldhuizen, vroeger Steijnsburg (K.K.).
J.H.H. Thielen, vroeger koopman, Caracas.
L.S. Baron v.d. Goes v. Dirxland, vroeger Steijnsburg (K.K.)
D.H. v. Diggelen, vroeger Voorstraat, Woerden.
G.F. Nijhoff, vloeger stud. c.i., Koornmarkt 49, Delft.
Prof. Mr. van Blom, vroeger Rembrandtsplein 25, Leiden.

Neerlandia. Jaargang 12

142

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 f1. - (2 fr).
De exemplaren zijn in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar
G.H. van Eck, Vlamingstraat, Den Haag.
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.

Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1907.
1.

ONTVANGSTEN 1907.
Bijdragen der Groepen:
Groep Nederland saldo van rekening f9997.355
Groep Nederl. nagekomen

f414.085

Groep Nederland nog te ontvangen

f452.90

Groep Ned. Indië afr. 1906

f725.24

id.

f7. -

id. nog te
ontvangen

f713. -

Groep België frs. 2934. id. te veel
gezonden

f1404.42
f152.36

Groep Suriname f125. afr. 1906
id. nog te
ontvangen '06

f402.50

id.

f75. -
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id. nog te
ontvangen
Groep Nederl. Antillen
id. nog te
ontvangen

f571.50
f548.50
f67.505

f15656.365

_____
2

Bijdragen der zelfstandige
Afdeelingen:
Constantinopel

f30. -

Chicago

f51.

Chicago-Roseland

f76.50

Berlijn

f25.50

Buenos Aires

f84 -

Potchefstroom

f198.60

Stellenbosch

f42. -

Rumenië, Ned. Vereeniging

f46.35

Pretoria id.

240 -

f793.95

_____
3.

Uitgaven van het A N.V.:
Verkochte exemplaren

58.735

4.

Gekweekte rente

f150.63

5.

Buitengewone ontvangsten:
Gift van Z.K.H. Prins Hendrik

f50. -

Subsidie van de Nederlandsche
regeering

f3600. -

Verschillende giften

f47.50

f3697.50

_____
6.
7.

Renterekening Legaat Mej. I. Rikkers:
Gekweekte rente

f80. -

Saldo Dordtsche Bank (geleend)

f840.96
_____
f21278.14

Nagezien en goedgekeurd door de Commissie, bedoeld bij art. 6 der Statuten:
Voor Groep Nederland: w.g. J. VAN WAGENINGEN DZN.
Voor Groep België: wg. H.J.M. TYSSENS.
Voor Groep Suriname: wg. THOE SCHWARTZENBERG.
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Voor Groep Ned. Antillen: w.g. F. AGTERBERG.
Voor Groep Ned.-Indië: w.g. JAN A. STOOP.

UITGAVEN 1907.
1.
Nadeelig saldo van 1906
2.

f1236.505

Redactie en uitgave van Neerlandia:
Salarissen, druk- en
verzendingskosten

3.

f6985.63

Algemeene onkosten:
Salarissen, kantoorhuur, belasting,
onderhoud kantoor, brandstof,
verschotten bestuursleden,
kantoorbehoeften, briefport, enz.

f2358.01

4.

Verschillende lidmaatschappen

f333.65

5.

C. Thieme, Londen

f1800. -

6.

Jac. Post, propaganda

f2190.17

7.

Buitengewone uitgaven:
Subsidie Boekenkommissie

f2000. -

id. Groep België

f702.21

id. id. leestafels

f100. -

id. Afd. Chicago-Roseland

f64. -

id. id. Stellenbosch

f42. -

id. id. Potchefstroom

f198.60

id. Militaire Commissie van
Nationale Gymnastiek en
sportwedstrijden

f25. -

Bijdrage Ned. Cursus in Australië

f25. -

Kosten in zake de uitgave van een
werk over Nederland

f27.60

Studiebeurs J. Sprockel, Curaçao

f250. -

Studiebeurs J.G. Veeris, Curaçao

f500. -

f3934.41

_____
8.

Renterekening Legaat Mej I.
Rikkers: afgedragen aan het
Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche
Studenten

f80. -

9.

Saldo Groep België, over te brengen
naar 1908

f152.36
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10.

Af te lossen aan de Dordtsche Bank

f840.96

11.

Saldo te goed

f1366.445
_____
f21278.14

Aldus ingediend in de vergadering van het Hoofdbestuur van Zaterdag 25 April
1908.
w.g. W. DICKE,
Alg. Penningmeester.
Aldus goedgekeurd in de vergadering van het Hoofdstuur van Zaterdag 25 April
1908.
w.g. W. DICKE.
w.g. H.J. KIEWIET DE JONGE.
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Vergadering van het Hoofdbestuur op Woensdag 8 Juli 1908 te
Antwerpen.
A a n w e z i g : de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde en de
heeren H. Meert, Joh. Kesler, Dr. M. Rudelsheim, Mr. C.Th. van Deventer, H.D.H.
Bosboom, Dr. J. Boeke en Mr. W. Dicke, secretaris.
A f w e z i g m e t k e n n i s g e v i n g : de heeren Jhr. Mr. O. van Nispen tot
Sevenaer, Dr. H.F.R. Hubrecht, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande, Prof. P.
Fredericq, Mr. W. Thelen, Dr. J.J.A. Muller, J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. Dr. C.F.
Schoch en Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler.

Punt I. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd
goedgekeurd.
Inlichtingen worden gevraagd over de propaganda in Fransch-Vlaanderen, welke
Groep België op zich zou nemen.
Namens de Groep is geschreven aan het Comité Flamand de France, dat 320 leden
telt, waaronder echter zeer weinig Vlamingen voorkomen. Een der Vlaamsche
afgevaardigden zal er eens persoonlijk heengaan.
Nog wordt de aandacht gevestigd op het stamverkeer, waarvoor de Noord- en
Zuidnederlandsche Groepen zich in den laatsten tijd inspannen.
Te Gent is door het A.N.V. een To o n k a s t ingericht, waarin vele Gidsen voor
de mooiste streken in Nederland en Vlaanderen zijn opgenomen, een maatregel die
zeer bevorderlijk is aan 't vreemdelingenverkeer.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen:
Door den Tak Mechelen is een boekje over de Beiaardconcerten uitgegeven. Het
Bestuur vraagt of het Hoofdbestuur aan de verspreiding wil meewerken.
Groep B heeft 100 exemplaren gekocht ter verspreiding. Voorts zullen in Neerlandia
enkele foto's uit het boekje worden opgenomen met een woord van aanbeveling. (Dit
is inmiddels geschied. Red.)
Schrijven van de Ned. Ver. te Brussel, waarin de wenschelijkheid wordt
uitgesproken, dat het A.N.V. haar steune. Aangehouden.
Van Groep België is een eerste opgaaf ingekomen voor de Arbeidsbeurs in
Neerlandia te openen om leden van het A.N.V. in de gelegenheid te stellen zich voor
betrekkingen aan te bevelen. De bedoeling is eenvoudig naam en betrekking, die
verlangd wordt.
Schrijven van den heer Snijders uit Curaçao over de afzonderlijke uitgave van
Aruba- en andere nummers, met toelichting van den administrateur.
Hierover zal een samenspreking plaats hebben tusschen Dr. Boeke en Luit. Snijders,
welke laatste weder in het land is teruggekeerd.
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Uit een artikel in de N.R. Ct. blijkt, dat voor aan het Nederlandsch op de
internationale couponboekjes voor treinreizen recht zal wedervaren. Hiermee is echter
nog niet aan alle klachten tegemoet gekomen.
Een der VI. afgevaardigden deelt mee, dat hij een Fransch antwoord kreeg op een
Hollandschen brief aan een Hollandschen vertegenwoordiger eener Hollandsche
spoorwegmaatschappij te Brussel en in Holland worden nog Fransche kaartjes
uitgegeven voor een reis naar Antwerpen.
Het eerste is inmiddels tot wederzijdsche bevrediging opgelost, op het tweede zal
worden gelet.
Schrijven van den heer Joh. Pierson uit Parijs over den rechtstoestand van den
Nederlander in het buitenland wonend, o.a. dat deze geen olografisch testament mag
maken. Voorts zou voor een Nederlander, die in het buitenland overlijdt, dubbel
successierecht moeten worden betaald, wat een reden te meer zou zijn om zich te
laten naturaliseeren.
Deze kwesties raken het internationale privaatrecht.
De redactie van Neerlandia zal aan een bevoegd rechtsgeleerde verzoeken een
stuk voor Neerlandia te schrijven over deze aangelegenheid.
Schrijven van Groep N.-I. en den heer Bosboom, over inniger samenwerking.
De voorzitter wenscht de vergadering geluk met het aanblijven van den heer
Bosboom.
Schrijven van het bestuur der K.v.K. te Johannesburg met dank voor den steun
(jaarl. bijdrage van f 25. -) door het A.N.V. verleend.
Brief van den heer Juan Francisco Rhode uit Rio-Hacha, met verzoek om agent
van 't A.N.V. te worden. Den schrijver, die zeer veel belang stelt in Neerlandia, is
in overweging gegeven te pogen een Afdeeling van 't A.N.V. te stichten.
Brief van den heer Johan van Eeden Nierhoff, die zich gevestigd heeft in Canada
en aldaar een export-

Neerlandia. Jaargang 12

144
handel wil beginnen en de medewerking vraagt van het A.N.V.
De vergadering is van oordeel, dat steun in dezen vorm niet op den weg van het
A.N.V. ligt.
Schrijven der Afd. Berlijn met den uitslag harer bemoeiingen in zake de rondreis
van een Nederlandsch spreker in de voornaamste plaatsen van westelijk Duitschland.
Uit vele plaatsen kwam van consuls of Ned. Vereenigingen bericht, dat er niet veel
voor het denkbeeld gevoeld wordt.
Den voorzitter wordt opgedragen in enkele plaatsen het terrein te verkennen, o.a.
te Dusseldorf, Aken, Crefeld, Hamburg enz.
Mededeeling, dat te Standerton en Kaapstad Afdeelingen van het A.N.V. zijn
opgericht en te Zeerust eene in voorbereiding is.
Brief van Dr. Kjelberg te Stokholm met verzoek om inlichtingen over de Ned.
Taalbeweging.
Dr. Beets te Leiden verklaarde zich, daartoe aangezocht, bereid dezen brief te
beantwoorden.

Punt III. Benoeming van een ondervoorzitter.
Met algemeene stemmen op 1 na wordt benoemd mej. E. Baelde, die de benoeming
onder dankzegging voor het in haar gestelde vertrouwen, aanvaardt.
De voorzitter verheugt zich daarover en spreekt de verwachting uit, dat mej. Baelde
dikwijls met het Dag. Bestuur te Dordrecht zal beraadslagen.

Punt IV. Vertegenwoordigers-aangelegenheden.
R o s a r i o : De vert, aldaar, de heer G.A. Gulden is voor eenigen tijd in het land (te
Zalt-Bommel) en heeft zich bereid verklaard een zittingsdag op het kantoor te
Dordrecht te houden om inlichtingen te geven over Argentinië.
C a ï r o : De heer Van Vloten, tijdelijk voor zaken afwezig, beveelt als zijn
plaatsvervanger aan den heer G. Vogel. Deze wordt als zoodanig benoemd.
F i u m e : De heer R. Venema te Fiume zond bericht, dat hij wil trachten aldaar
een Afd. van 't A.N.V. op te richten. Er zijn ongeveer 25 Nederlanders. Den schrijver
is dank betuigd en inlichtingen zijn hem gezonden.
R o m e : Dr. Brom heeft zijn benoeming aangenomen en zijn bemoeiingen reeds
goed ingezet.
S a l z b e r g e n : Ook de heer J.H. Mekenkamp aldaar zond bericht van aanneming.
C h a r k o f f : De heer C.C.J. van der Klaauw, vroeger vertegenwoordiger te
Boechara is thans te Charkoff gevestigd. Het Dag. Best. stelt voor hem ook in zijn
nieuwe woonplaats als vertegenwoordiger te handhaven. Goedgekeurd.
M e l b o u r n e : Door vertrek heeft de heer L. Reens als vertegenwoordiger bedankt
en in zijn plaats aanbevolen mevr. Semmens te Claremont. Besloten wordt haar te
benoemen als vertegenwoordigster voor Australië.
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F r a n k f o r t a/d. M a i n : De heer G.J.B. Hofman heeft wegens vertrek ontslag
gevraagd. Dit wordt hem eervol verleend.
K a a p s t a d : Voor deze plaats was aanbevolen de heer H. Honig. Door de stichting
eener Afdeeling is de benoeming overbodig geworden.
Tot slot van dit punt komt nog een schrijven ter sprake van Dr. Hendrik Muller
uit Boven Birma, waarin inlichtingen worden gegeven over de Nederlanders te
Singapore, Ceylon en Rangoon. In eerstgenoemde plaats is een Afdeeling in wording,
op Ceylon bestaat een Dutch Club, pas heropgericht na het bezoek van Maurits
Wagenvoort, in Rangoon zou getracht kunnen worden een vertegenw. te zoeken.

Punt V. Herziening van het Huishoudelijk Reglement van het
Hoofdbestuur en dat voor de alg. vergaderingen van het A.N.V.
Voorgesteld wordt door de commissie voor praeadvies art. 1 van 't Huish. Reglement
te lezen aldus: Het Hoofdbestuur vergadert zoo dikwijls als het Dag. Best. of drie
andere leden van het Hoofdbestuur dit noodig oordeelen, doch ten minste drie maal
per jaar. De vaststelling van den dag der vergadering geschiedt in overleg met de
Vlaamsche afgevaardigden. Goedgekeurd.

Punt VI. Van huishoudelijken aard.
Punt VII. Aanvraag van Dr. Esser om boeken voor Maraisburg.
Aan de Boeken-Commissie is thans verzocht daaraan te voldoen.

Punt VIII. De Holl. kerk te Petersburg.
Naar den toestand, waarin deze verkeerd, is een grondig onderzoek gedaan. De uitslag
daarvan zal aan de belanghebbenden te Petersburg worden meegedeeld.

Punt IX. De vrijstellingen bij de tandheelkundige examens.
Van den vertegenwoordiger van het A.N.V. te Philadelphia, den heer J. Bierens, is
een schrijven ingekomen ook namens zijn Holl. mede-studenten, waarin dank wordt
gezegd aan het Hoofdbestuur voor de bemoeiingen, in deze kwestie. Zij willen nu
maar wachten tot de nieuwe wet op het hooger onderwijs in werking treedt, waarbij
de vrijstellingen opnieuw zullen geregeld worden.

Punt X. Zaak-Veeris (Studiebeurs).
Van huishoudelijken aard.
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Punt XI. Het zenden van handelsberichten door de Zelfst. Afd. aan het
Min. van L., H. en N. voor het regeeringsweekblad ‘Handelsberichten’.
De handelsberichten, welke door onze vertegenwoordigers aan het Min. afd. Handel
worden gezonden, worden door de Regeering gewaardeerd. Van enkele Zelfst.
Afdeelingen - Constantinopel, Zoutpansberg, Potchefstroom - zijn verzoeken
ingekomen, om ook met die taak te worden belast. De vraag rees: Kan een Afd. als
zoodanig handelsberichten inzenden? Het Dag. Best. achtte dit niet gewenscht en
heeft voor de Zelfst. Afd. een rondschrijven opgesteld, waarin de besturen worden
verzocht een bepaald persoon aan te wijzen voor die taak. De Regeering heeft haar
volle instemming met den maatregel betuigd.

Punt XII. Bijzondere steun aan de Boeken-Commissie.
De B.-C. heeft f 100. - subsidie gevraagd om een uitgaaf van den boekhandelaar
Meulenhoff te steunen waarin de Ned. uitgaven worden bekend gemaakt. Door
verspreiding van dit boek hoopt de B.-C. een nuttig werk voor den Ned. boekhandel
te doen.
Het Dag. Best. heeft de aanvraag toegestaan.
Vlaanderen vestigt de aandacht op de behoefte in België aan een lijst van
Nederlandsche schoolboeken. Deze zijn er niet bekend, men weet alleen van Fransche
leerboeken.
Besloten wordt, dat Groep B een brief over deze zaak naar het Dag. Best. zal
schrijven, dat dan voor verspreiding onder de Ned. boekhandelaars zal zorgdragen.
Deze zullen zich dan wellicht gedrongen voelen in de leemte te voorzien.
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Punt XIII. Verspreiding van het geschrift-Loman: De toekomst van
Curaçao als Ned. Wereldhaven in West-Indië.
Dit geschrift is door de Groep Suriname uitgegeven. Aan het kantoor te Dordrecht
zijn een 400-tal exemplaren ter verspreiding gezondene De administrateur deed aan
alle leden der Eerste en Tweede Kamer, alsmede aan vele bladen een exemplaar
toekomen. De overschietende exemplaren zullen tegen een geringen prijs verkrijgbaar
worden gesteld.
Het bestuur der Groep Suriname vraagt opneming van het geschrift in Neerlandia.
De redactie maakt met het oog op de ruimte en de reeds plaats gehad hebbende
verspreiding bezwaar. Mocht er veel navraag komen dan kan een herdruk in
Neerlandia of afzonderlijk altijd nog worden overwogen.

Punt XIV. Benoeming van een afgevaardigde naar 't Leidsche Congres.
Benoemd wordt Mr. W. Dicke en als plaatsvervanger Dr. J. Boeke.

Punt XV. De Holl. kerk in Portugeesch West-Afrika.
Van onzen vertegenwoordiger te Caconda, den heer P. v.d. Smit, is een klacht
ingekomen over de verdeeldheid betreffende de Zendingszaak te Humpata. Onderzocht
zal worden of er voor het A.N.V. reden en mogelijkheid tot tusschenkomst is.

Punt XVI. De subsidie voor het Ned. onderwijs te Smyrna en het Wilh.
hospitaal.
De toestand is in het kort deze:
In 1905 was het A.N.V. de verplichting opgelegd de f 600. - voor het Ned.
onderwijs te Smyrna te besteden.
In 1906 idem. In 1907 werd vrijstelling gegeven. In 1908 werd f 3600. - subsidie
gegeven zonder bijvoeging van eenige verplichting.
In 1905 werd f 600. - subsidie geschonken aan de Afd. Smyrna voor het Ned.
onderwijs, waarvan volgens rekening en verantwoording nog f 282.50 over is. De f
600. - over 1906 liggen nog ter beschikking.
Nu wil de Afd. Smyrna die beide sommen aanwenden ten bate van het
Wilhelmina-Hospitaal.
Het Dag. Best. stelt voor afwijzend op dit verzoek te beschikken, omdat de
Regeering zelf reeds een flinke subsidie voor het Wilhelmina Hospitaal schonk en
het A.N.V. niet het recht heeft zonder toestemming van de Regeering een andere
bestemming te geven aan voor een bepaald doel geschonken gelden. Aldus besloten.
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Punt XVII. Het uitloven van prijzen voor diegenen, welke bij de Kaapsche
Taalbondexamens het hoogst aantal punten behalen.
Deze aangelegenheid zal nader worden onderzocht en overwogen.

Punt XVIII. Betrekkingen tusschen Nederland en Zweden.
Dit punt is op de dagorde gebracht naar aanleiding van een artikel in de N. Ct. over
dit onderwerp, waarin gewezen wordt op de sympathieke wijze, waarop het
Stockholmer dagblad ‘Värt Land’ over ons land spreekt. Het Dag. Best. zal zijn
aandacht aan dit artikel schenken.

Punt XIX. Adres tot verkrijging van een Leerstoel in Ned. Taal,
Geschiedenis en Letterkunde aan de Universiteit te Chicago, uitgaande
van de Afd. Chicago van het A.N.V.
Het Dag. Best. is van oordeel, dat de petitie staat op het standpunt van het
Amerikaansch ingezetenschap en als zoodanig niet door het A.N.V. kan gesteund
worden, door het teekenen van een adres.
Voorgesteld wordt op het a.s. Congres te Leiden een motie van instemming uit te
lokken.

Punt XX. Het Ned. onderwijs te Brussel.
Herinnerd wordt, dat er te Brussel reeds een Ned. (christelijke) school bestaat, die
zich kort geleden in den steun van het A.N.V. heeft aanbevolen. Een samenspreking
met het bestuur dezer school is gewenscht.
Een der Vlaamsche afgevaardigden meent te weten, dat het eigenlijk geen Ned.
school is, er wordt daarvoor te veel aan 't Fransch gedaan; betoogd wordt dat het te
Brussel wel niet anders mogelijk is. Te Antwerpen is de toestand veel gunstiger.
De voorzitter zegt, dat hij ook deze aangelegenheid ter plaatse nader hoopt te
bespreken.
Bij de rondvraag vestigt Vlaanderen de bijzondere aandacht op de
Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910, waaraan naar verluidt de Ned. Regeering
schitterend zal deelnemen. De wensch wordt uitgesproken, dat het A.N.V. zijn invloed
zal aanwenden om den Nederlandschen handelaren op het hart te drukken, toch vooral
h u n N e d e r l a n d s c h -k a r a k t e r op deze tentoonstelling n i e t t e
verloochenen.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
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Naar Argentinië.
Van het bestuur van het Alg. Ned. Verbond, gewerd mij de opdracht, om in beknopten
vorm, zooveel mogelijk weêr te geven, de inlichtingen over Argentinië in het algemeen
en over Buenos Aires in het bijzonder, die tijdens den zittingsdag te Dordrecht op
16 Juli j.l. gevraagd en door mij verstrekt werden.
Gaarne gevolg gevende aan die opdracht, wensch ik mij daartoe niet te bepalen
tot een opgave van het tijdens die zitting behandelde, maar liever, ook ter wille van
zoovelen, die geen inlichtingen gevraagd hebben, maar toch belang hebben of kunnen
hebben in emigratie naar Argentinië, een eenigszins breeder opgevat verslag te geven
van vele belangrijke zaken en toestanden, die bij eene beslissing tot landverhuizing
naar de Argentijnsche Republiek van dienst kunnen zijn.
Bij de Dordtsche zitting en de later ontvangen brieven, bleek mij telkens, dat er
hier te lande ten opzichte van Argentinië nog veel beslist verkeerde begrippen bestaan;
begrippen, die, wanneer daartegen niet gewaarschuwd werd, de oorzaak zouden
kunnen worden van een al te lichtvaardig te nemen besluit, om een hier te lande wel
niet schitterend, doch tamelijk goed bestaan, tegen een wisselvallig daarginds te
verwisselen.
Zeker, Argentinië is een uitgestrekt en rijk land, waarvan een groot gedeelte zeer
vruchtbaar is. En al is in de laatste 25 jaren de ontginning met reuzenschreden
vooruitgegaan, zoo wachten toch nog onmetelijke velden op den krachtigen arm van
den ondernemenden landbouwer, om overruime winsten aan hem en aan de
samenleving tevens af te werpen.
Het klimaat in deze groote Republiek, die 70 maal de grootte van Nederland
overtreft, is lang niet overal hetzelfde, maar toch over het algemeen zeer gezond.
Het Noordelijk gedeelte heeft het keerkringsklimaat, in het Westen naar den kant
van Chili heerscht
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meestal groote droogte. In het Oosten, in de omstreken van Buenos Aires valt in Juli,
Augustus en September nogal veel regen.
In Argentinië sneeuwt het zelden en dan nog alleen in het Zuiden en de winter
bepaalt zich tot een heel geringe vorst. Het kan er echter geweldig waaien. De
pomperos of Westenwinden, die van de Andes komen, vertoonen zich vaak als
vreeselijke orkanen.
De bodem bevat hier en daar wat goud en zilver, maar levert meer op aan koper
en lood.
Deze mijnen liggen echter meest in onherbergzame oorden, zoodat vele rijke
bronnen nog op ontginning wachten.
Europeesche groenten en vooral granen, tarwe en maïs, aardappelen, meloenen,
vlas, hennip, ooft en zuidelijke vruchten, olijven, perziken, druiven enz., zijn de
voornaamste voortbrengselen, die in Argentinië gekweekt worden.
Het dierenrijk telt er groote hoeveelheden rundvee en paarden, voorts muildieren,
lama's en schapen.
De veeteelt houdt er velen bezig. Er zijn grondeigenaars, Estancieros, die hun vee
tellen bij duizenden stuks, terwijl menige Estancia 5 tot 6 duizend paarden bevat. Al
het vee verkeert het geheele jaar onder den blooten hemel. De bevolking bestaat er
uit blanken, voor een groot gedeelte uit Europa geemigreerd, meerendeels uit Spanje
en Italië.
De nijverheid verkeert er nog in de kindsheid, ook al is het waar, dat er in de
hoofdplaatsen in die richting flink vooruit gewerkt wordt. Ook op dat gebied ligt nog
een groot veld braak.
Buenos Aires, de hoofdplaats, is eene stad van 1 millioen 200 duizend inwoners
en gaat van jaar tot jaar met reuzenschreden vooruit.
In 1870 bedroeg hare bevolking slechts 180 duizend inwoners. Niet alleen neemt
ze dus op geweldige wijze in omvang toe, maar ook in alle takken van industrie,
handel en beschavende vakken neemt zij eene hooge vlucht. De fraaie straten zijn
met hout en asphalt geplaveid en er zijn vele pleinen, die om hunne schoonheid
beroemd zijn. Electrische trams doorkruisen de stad. Door verschillende spoorlijnen
is zij verbonden met de overige voorname plaatsen van het rijk als Rosario de Santa
Fé, La Plata, Bahia Blanca enz.
De gezondheidstoestand over het algemeen genomen is zeer bevredigend.
Na dit korte overzicht van het land en zijne bronnen gegeven te hebben, kom ik
tot de emigratie.
De landverhuizing naar Argentinië heeft sinds onheuglijke tijden groote
aantrekkingskracht bezeten.
De statistiek wijst uit, dat in 1906 en 1907 niet minder dan 465 duizend
landverhuizers te Buenos Aires aankwamen.
Het goede klimaat, de vruchtbaarheid van den bodem en het gebrek aan
werkkrachten, schijnen de oorzaak te zijn van deze groote volksverplaatsing.
Wanneer wij dan verder nagaan, dat er voor de ontginning van zoo'n rijken
vruchtbaren bodem, die zoo ontzaglijk groot is, thans nog maar eene bevolking van
6 millioen menschen aanwezig is, dan kan het niet bevreemden, dat in het oude, haast
overbevolkte, in elk geval schier uitgeputte Europa, menigeen een verlangenden blik
werpt naar dat groote land daarginds.
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Ook Nederland heeft bijgedragen aan dat emigrantental, vooral in vroeger jaren,
toen vrije overtocht van wege de Argentijnsche Republiek gegeven werd.
De meeste landverhuizers komen echter uit de Romaansche landen, vooral uit
Italië. Zij komen echter grootendeels alleen, om hier gedurende den oogst, groote
dagloonen te verdienen, om vervolgens na overdreven zuinig leven, met gevulden
buidel naar hun vaderland terug te keeren.
In de huidige economische gedruktheid, nu ook in Argentinië lang niet zoo'n
opgewekt leven heerscht als te voren, nu er zelfs in de hoofdstad in meerdere
belangrijke bedrijven wordt geklaagd, nu de handel slechts kwijnend adem haalt en
groote ondernemingen op betere tijden wachten, nu is het dubbel raadzaam om zich
goed te bedenken, alvorens den gewichtigen stap te doen.
Zoo bestond er in den laatsten tijd ook merkbaar minder vraag naar arbeidskrachten,
dan kort te voren en konden nog enkel de bekwaamsten een goed loon verdienen.
Trouwens ook in gewone niet gedrukte tijden, is bekwaamheid in zijn vak, de grootste
factor voor welslagen.
Goede werktuigkundigen, bankwerkers enz. verdienen 5 à 6 pesos (1 peso = 1.07
gld.), per dag. Machinisten, schilders, bakkers enz. 4 à 5 pesos. Zeker een hoog loon,
maar vergeten moet men daarbij niet, dat het leven in Argentinië, vooral in de
hoofdplaatsen lang niet goedkoop is; ook al stelt men zich tevreden met de produkten
van het land.
Aan kantoorklerken wordt beslist afgeraden op goed geluk derwaarts te gaan.
Ontwikkelde jonge mannen, die om eene betrekking in dien zin vragen, zijn er
overveel; en wanneer men daarbij Fransch, Duitsch, Engelsch en dubbel boekhouden
machtig is, dan ontbreekt voor verreweg de meeste jongelui in Nederland nog het
zoo hoog noodige onmisbare Spaansch. Het kunnen spreken van de Spaansche taal
toch is voor ieder emigrant van de hoogste waarde. Het Spaansch is de taal van het
land en wanneer men die niet machtig is, dan komen honderderlei onaangenaamheden
den nieuweling den weg bemoeielijken.
Het komt mij voor, dat er voor land-ontginners, die zich naar het binnenland willen
begeven en over eenig kapitaal kunnen beschikken, de beste vooruitzichten bestaan.
Landbouw en veeteelt toch zijn en blijven voorloopig de grootste factoren in de
Argentijnsche samenleving.
Voor den arbeider zijn de vooruitzichten minder gunstig, vooral in dezen tijd en
zulks te meer dewijl hij in de tallooze schare van Italiaansche werklieden, die zuinig
en arbeidzaam zijn, scherpe concurrenten zal aantreffen.
Maar wie ook naar Argentinië wil gaan; hij neme deze twee groote voorzorgen:
o Hij leere goed de Spaansche taal, en
1.
2o. Hij neme zooveel geld mee (geen Ned. geld maar Eng. ponden), dat hij voor 2
à 3 maanden geborgen is.
Voor gehuwden kan daar nog aan toegevoegd worden, dat de man alleen vooruitga
en eerst na alle kansen van slagen berekend te hebben, zijn gezin doe nakomen. Den
besten tijd van het jaar om te emigreeren is October of November. Dan treedt het
warme jaargetijde in en is de vraag naar arbeidskrachten het grootst en voor den
landbouwer de wijze van werken het leerzaamst.
Aan Nederlandsche emigranten wordt aangeraden mede te brengen een paspoort,
een bewijs van Nederlanderschap, alsmede getuigschriften omtrent gedrag en
bekwaamheid.
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De R.-K. godsdienst is die van den Staat, maar de uitoefening van andere
godsdiensten is geheel vrij.
Hiermede meen ik in hoofdtrekken, een kort begrip te hebben gegeven van het
wetenswaardige ten dienste eener mogelijke emigratie naar Argentinië.
De leden van het Verbond, die omtrent een of ander bijzonder geval nog nadere
inlichtingen wenschen, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot
G.A. GULDEN,
Vertegenw. van het Alg. Ned. Verbond te Rosario, tijdelijk te Zalt-Bommel (Geld.).
Ieder lid brenge per jaar ten minste twee nieuwe leden aan!!
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Trijsenberg bij Hattem (Gelderland).

Oud-Saksische boerenwoning bij Lichtenvoorde (Gelderland).

Afdrukken van platen voorkomende in den nieuwen Dagkalender ‘NEERLANDIA’, uitgave La Rivière
& Voorhoeve, Zwolle.
Koppelpoort - Amersfoort (Utrecht).

Neerlandia. Jaargang 12

148

Noord-Nederland.
Vlagvertoon.
Toen Koolemans Beynen - dat toonbeeld van Hollandsche degelijkheid - op een
Engelsch schip op Groenland kwam, merkte hij, dat de Eskimo's alle andere
vreemdelingen onder één naam aanduidden, maar voor den Hollander hadden zij een
aparten: Arpanjak, mensch die den walvisch doodt. Ze kwamen aan boord om zoo'n
Arpanjak te zien en te betasten, want van ouder tot ouder hadden zij van hem gehoord.
De heugenis aan onze walvischvaarders was nog niet verloren gegaan.
En te Manila - vlak bij onze Oost toch - daar bespeurde de commandant van de
F r i e s l a n d , dat men Holland en Duitschland verwarde!
Die twee tegenstellingen zet de heer B.J. Swart voorop in zijn zeer lezenswaardig
stuk in de V r a g e n v a n d e n D a g van Juli, getiteld V l a g v e r t o o n d e r
N e d e r l a n d s c h e V l o o t . En hij knoopt daaraan zijn eigenlijk betoog vast:
Nederland moet zijn vlag meer vertoonen.
Drie voorwaarden zijn daarbij:
Ten eerste, de plaatsen moeten oordeelkundig worden gekozen.
Ten tweede, de schepen moeten gezien mogen worden.
En eindelijk, commandant en officieren moeten weten waarom het gaat.
Nu, dit laatste is eigenlijk overbodig. Onze schepen maken ook geen slecht figuur.
Welke vloot hebben wij? Wij hebben:
de K o n i n g i n W i l h e l m i n a (van 4600 tons waterverplaatsing), de
pantserschepen K o r t e n a e r , P i e t H e i n en E v e r t s e n (van 3520 tons elk), de
pantserdekschepen (kruisers) H o l l a n d , F r i e s l a n d en Z e e l a n d (van 3900
tons), de idem U t r e c h t , G e l d e r l a n d en N o o r d b r a b a n t (van 4033 tons), de
pantserschepen K o n i n g i n -R e g e n t e s , D e R u i j t e r en H e r t o g H e n d r i k
(5084 tons), het pantserschip T r o m p (5295 tons) en het idem J a c o b v a n
H e e m s k e r c k (5000 tons).
Dus totaal 15 schepen, welke in bovenstaande volgorde successievelijk te water
liepen.
Van deze schepen doen dienst: 5 in de Oost-Indische wateren (op het oogenblik
de K o n i n g i n W i l h e l m i n a , N o o r d b r a b a n t , K o n i n g i n -R e g e n t e s ,
H e r t o g H e n d r i k en T r o m p ) onder den naam van ‘Nederlandsch Eskader in
Oost-Indië’, 1 als stationsschip in de Caraïbische Zee (tegenwoordig de
G e l d e r l a n d ); 1 als vormingsschip voor adelborsten, adjunct-machinisten,
lichtmatrozen en jongens (de F r i e s l a n d ); 1 of 2 binnenslands (momenteel de
P i e t H e i n en H e e m s k e r c k ).
De schepen voor binnenlandschen dienst kunnen uit den aard der zaak zich als
regel slechts voor korten tijd van onze kust verwijderen en bewegen zich meestal
dan ook uitsluitend in Noord- en Oostzee, het Kanaal en de Golf van Biskaje.
De F r i e s l a n d is in verband met de aan dit schip gegeven bestemming eveneens
eenigszins in zijn bewegingen beperkt. Zoo ook het stationsschip in West-Indië
wegens den maar zelden bevredigenden politieken toestand in de republieken langs
de Noordkust van Zuid-Amerika en op Haïti. Wat niet belet, dat dit laatste schip
ongetwijfeld bij tijden de Oostkust van Amerika voor een groot deel zal kunnen
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bedienen, terwijl de F r i e s l a n d reizen doet tot diep in de Middellandsche Zee en
den Atlantischen Oceaan bekruist van Spitsbergen in het Noorden tot de Canarische
eilanden in het Zuiden, tusschen twee oeteningstochten in - gelijk in 1906 is geschied
- nog even een slippertje makende naar Curaçao, om het stationsschip gelegenheid
te geven, elders te gaan dokken.
Verder kunnen van het eskader in Oost-Indië in gewone tijden zeker wel een of
meer bodems zonder bezwaar worden bestemd, om de vlag te vertoonen in de wateren
beoosten Kaap de Goede Hoop, den Indischen Oceaan en de Westelijke helft van
den Stillen Oceaan.
Terwijl ten slotte nu en dan aan de commandanten van de voor aflossing bestemde
en de afgeloste bodems van de scheepsmacht in Oost en West opdracht zou kunnen
worden gegeven, om, met het oog op vlagvertoon, langs een andere route dan de
gebruikelijke hunne bestemming te volgen. Gelijk trouwens al herhaaldelijk is
geschied.
Welke plekken zijn in de laatste jaren door onze moderne schepen bezocht?
Spitsbergen en Ysland. De lezers van Neerlandia kunnen daarvan alles af weten.
Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de Scandinavische landen wordt onze
vlag steeds gaarne gezien en worden onze mannen altijd met ingenomenheid
ontvangen.
Rusland. De Russische Oostzee-havens bleven tot dusver onbezocht. Voorloopig
kan vlagvertoon dien kant uit best achterwege blijven.
Duitschland. In 1900 is de N o o r d b r a b a n t te Kiel geweest ter bijwoning van
de in tegenwoordigheid van den Keizer gehouden internationale zeilwedstrijden. In
1905 bezocht de E v e r t s e n Hamburg, zeer tot genoegen der Holl. kolonie aldaar.
Engeland. Behalve bij bijzondere gelegenheden onzerzijds geen vlagvertoon.
Schotland wordt meer bezocht. Schotten en Hollanders schijnen het over het
algemeen goed met elkaar te kunnen vinden.
Ierland wordt weinig bezocht.
België. De bezoeken van de K o r t e n a e r (1897) en de E v e r t s e n (1902) aan
Antwerpen werden door de Belgen zeer gewaardeerd.
Frankrijk. Slechts in enkele havens aan de Westkust werd de vlag vertoond.
Ontvangst steeds hartelijk.
Spanje en Portugal. Verschillende havens zijn bezocht, ook de eilanden-groepen
dezer beide landen in den Oceaan.
Middellandsche Zee. Verscheiden handels- en eerste rangsoorlogshavens werden
bezocht.
Oostenrijk-Hongarije, Europeesch Turkije en de Zwarte Zee werden tot dusver
overgeslagen, ook bijna de geheele Noordkust van Afrika.
Afrika's Westkust. Behalve Tandzjer en Kaapstad bleef deze geheele kust de laatste
jaren onbezocht door onze moderne oorlogsschepen.
Afrika's Zuidkust eveneens veronachtzaamd. De Oostkust genoot meer bezoek.
Arabië en Perzië. Alleen Aden of Perim wordt voor kolenvoorraad aangeloopen.
Britsch-Indië. Alleen Colombo op Ceylon wordt geregeld aangedaan om kolen in
te nemen. Calcutta, Madras, Bombay blijven onbezocht.
Stoomvaart-Maatschappijschepen vergoeden in dezen veel.
De Straits Settlements. Singapore wordt tegenwoordig drukker bezocht.
Siam. De Koning van dit rijk is ons zeer genegen. Het laatste bezoek door een
onzer Indische oorlogsbodems dagteekent van 1893.
Philippijnen. Wij vertoonden er ons in de laatste jaren niet.
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China. Toen de heer Knobel er onze Minister-Resident was is er op zijn aandringen
Ned. vlagvertoon geweest. Na dien weinig of niet.
Japan. Na de W i l h e l m i n a (1897) heeft geen enkele oorlogsbodem onder onze
vlag meer den boeg gewend naar het Land van de Rijzende Zon.
Australië. Slechts eenmaal heeft zich daar een onzer kruisers vertoond.
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Westkust van Amerika. Sedert tientallen van jaren geen Ned. vlagvertoon.
Oostkust van Amerika. Voornamelijk met het oog op de troebele politieke
toestanden in de republieken aan de Noordkust van Zuid-Amerika zijn er altijd in de
Caraibische Zee één of twee kruisers. Brazilië en Argentinië worden veel te weinig
bezocht.
Zeer beknopt is hier een overzicht van het belangwekkend en prikkelend artikel
gegeven.
Moge het er toe bijdragen, dat ons vlagvertoon over de wereld zich uitbreide, niet
alleen om den band met onze land- en stamgenooten in het buitenland te versterken,
maar ook om onze handels- en nationale belangen te beschermen en de zelfstandigheid
van ons volksbestaan te helpen hoog houden.

Nederland en Rusland.
Een lezer, die langen tijd in Rusland gewoond heeft, schrijft ons naar aanleiding van
de opmerkingen van den heer Phaff in het Mei-nr. van Neerlandia.
De heer P. is met onze consulaire vertegenwoordiging in Rusland niet tevreden
en beklaagt er zich over dat onder al de consuls die de belangen van onzen handel
in dat uitgestrekte rijk behartigen, niet één beroepsconsul te vinden is.
Wie echter eenigen tijd in Rusland gewoond en Russische toestanden meer van
nabij heeft leeren kennen, zal onmiddellijk toegeven, dat een beroepsconsul versch
uit het buitenland en zonder grondige kennis van land en taal in Rusland niet het
minste nut kan stichten. Het zou ongetwijfeld te wenschen zijn, dat wij in de
voornaamste centra van Europeesch en Aziatisch Rusland vertegenwoordigd werden
door actieve landgenooten, maar een noodzakelijke eisch zou zijn, dat zij vloeiend
Russisch spreken en schrijven. De kennis der Russische taal is voorloopig nog zoo
weinig verspreid onder onze consulaire ambtenaren en het corps daarentegen toch
reeds zoo klein, dat het niet gemakkelijk zou zijn op een gegeven oogenblik de
geschikte persoon aan te wijzen voor een of meer nieuwe posten in Rusland.
Eerder zou het aanbeveling verdienen leerling-consuls te plaatsen te Moskou en
Petersburg, en vooral te Moskou, het groote handels- en industrie-centrum, waar zij,
onder leiding en voorlichting van onzen tegenwoordigen honorair-consul en
vice-consul, in enkele jaren de noodige ervaring zouden kunnen opdoen om elders
in Rusland te worden geplaatst. Te Moskou althans laat onze consulaire
vertegenwoordiging op het oogenblik niets te wenschen over. De consul is hoofd
van een der voornaamste en meest invloedrijke handelshuizen van de Moskousche
City, en de vice-consul, - correspondent dierzelfde firma - een Westfalenaar, die vlot
Holllandsch spreekt en schrijft, zooals de uitmuntende consulaire verslagen uit
Moskou bewijzen.
Een enkele opmerking nog wat betreft de Hollandsche herinneringen die in Rusland
voortleven. De anecdote van de marinevlag en vice-admiraal Kruys ‘se non è vero,
è ben trovato’. Maar het blauwe kruis heeft met den Hollandschen admiraal niets te
maken; het is het z.g. St. Andraeus kruis - hetzelfde dat ook in de ‘Union Jack’
voorkomt. Men spreekt dan ook van de ‘Andréjefski flag’. Toch ontbreekt het in de
Russische marine niet aan Hollandsche tradities en... Hollandsche woorden. Het
woord ‘flag’ is er een van; het wordt uitsluitend gebruikt in de beteekenis van
scheepsvlag en de eerste Russische marinevlag werd, zooals men weet, geheschen
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op een door Hollanders gebouwd schip. Er zijn tal van zulke Hollandsche woorden,
waarvoor zuiver Russische equivalenten bestaan, maar dan wordt de Hollandsche
term speciaal als scheepsterm gebruikt. Zoo is een ‘storm’ een zeestorm, een ‘trap’
een scheepstrap, een ‘jongen’ (of eigenlijk ‘joenga’) een scheepsjongen, een ‘kok’
een scheepskok, een ‘timmerman’ een scheepstimmerman, een ‘knoop’ een
kabelknoop enz. Andere Hollandsche scheepstermen die onveranderd of bijna
onveranderd in het Russisch zijn overgegaan - om slechts enkele op te noemen - zijn:
vaarwater, kielwater, kabeltouw (speciaal als afstandsmaat), ankerstok, dek, luik,
voor- en achtersteven, bakboord en stuurboord, stuurman, sloep, spuigat, valreep’
bootsman en bootsmansmaat, boei, boegspriet, wimpel, roeper, baken, loodsman,
schipper. Natuurlijk zijn vele van deze woorden in het Russisch spraakgebruik, en
zelfs al dadelijk in de transcriptie, min of meer verminkt, maar toch, wie herkent niet
dadelijk ‘spuigat’ in ‘sjpiegat’ of ‘voorluik’ in ‘forljoek’. En welk Hollandsch zeeman
heeft nog een vertaling noodig van het Russische woord g r o t -b r a m s t a k s e l ).
Verreweg de meeste termen zijn wel aan de zeilvaart ontleend. Zoo fokwant, fokhals,
fokkera, -bras, bramra, -zeil, -steng, -top, voorbramzeil, grootmarsval, grootzeil,
topzeil, enz. Verder takelage (ook ‘takelagemeester’), stag en stagzeil, spanhout, tros
en stuurtros, waterpas, -linie, -bak, -woeling. Waterslang en brandspuit (d.i.
scheepsbrandspuit) ontbreken evenmin. Zelfs een woord als ‘peiling’, dat heelemaal
niet in het Russische taaleigen past, is fonetisch gespeld en bij de Russische taal
ingelijfd als ‘pélèng!’ Er zijn commando's als ‘awral!’ (d.i. ‘overal’; alle hens aan
dek!) en een simpele Hollandsche uitdrukking als ‘voor de wind’ is gerussificeerd
tot ‘fordewind’. Wanneer we in de Russische taal woorden aantreffen als ‘bout’,
‘kraan’, ‘strop’, ‘streek’, ‘strik’, ‘stuurtros’ (sjtiertros), ‘spruit’ (sjprjoet), ‘duim’
(djoeim), ‘werf, ‘helmpoort’ enz., die dezelfde beteekenis hebben als wij er in het
Hollandsch aan hechten, en in geen enkele andere Europeesche taal precies zoo
voorkomen, dan mag zeker wel aangenomen worden, dat ook meer twijfelachtige
termen als ‘kajoeta’ (kajuit), ‘wachta’ (wacht), ‘dok’, ‘gavan’ (haven) ja zelfs een
op 't eerste gezicht haast onherkenbaar woord als ‘gamak’ (hangmat; gemak?) of
‘koika’ (kooi) aan de rijke Hollandsche scheepstaal ontleend zijn. Ook voor Russische
woorden als ‘brasowatj’ (brassen), ‘kielewatj (kielhalen), ‘lawirowatj’ (laveeren)
mogen onze 17e eeuwsche zeelui zeker wel op het vaderschap aanspraak maken! En
niet voor de woorden alleen.
Een vloot (Russisch: ‘flot’), waarvan de eerste ‘kruisers’ (Russ. ‘Kreiser’), fregatten
(Russ.: ‘fregat’) en korvetten (Russ.: ‘korvet’) door Hollandsche ‘timmerlieden’ in
een Hollandsche ‘werf’ op ‘stapel’ gezet werden, om onder een ‘admiraliteit’ met
een Hollandschen admiraal aan het hoofd de eerste lauweren te gaan plukken op de
Zweedsche kust, mag wèl in haar opkomst door ons Hollanders met iets als vaderlijken
trots worden gade geslagen!

De vierde Vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaanders.
Wanneer de lezers van Neerlandia deze regelen onder de oogen zullen krijgen, zal
de aandacht van de meesten hunner wel gericht zijn op het in die dagen Leiden in
beweging brengende Taal- en Letterkundig Congres, dat wellicht een andere uiting
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, den vierden Vacantieleergang, die ruim
veertien dagen later een begin zal nemen, op den achtergrond zal dringen, zoo niet
zal doen vergeten. Om dit laatste te voorkomen, wil ik eenige mededeelingen doen
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van de plannen der Leidsche Studenten Afdeeling van het A.N.V., in de hoop hierdoor
belangstelling te wekken, en nog eenige (of vele?) weifelenden, die draalden met het
zenden van hun inteekenbiljet, op te wekken zonder verdere aarzeling de pen te
nemen, en den commissaris van
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den leergang met de belofte hunner komst te verblijden*). Want de deelnemers zijn
het, die den leergang doen slagen. Het Bestuur der Studenten Afdeeling heeft mooi
een prachtprogramma in elkaar zetten, en allerlei fraais verzinnen, dat begonnen kan
worden: zoolang niet in grooten getale uit alle hoeken van Vlaanderen, Duitschland,
Groot-Brittannië en Ierland deelnemers toestroomen, en door hun belangstelling,
door hun geestdrift ook de doode plannen werkelijk leven komen geven, zoolang
vermag de organisatie alléén niets. Door hen, die komen zullen, zal de leergang van
beteekenis zijn; een groot aantal deelnemers en van alle kanten: ziedaar wat noodig
is opdat de Vacantieleergang aan zijn doel beantwoorde: een groei te veroorzaken
en een hechter worden van het gevoel, dat allen, die elkander in het Nederlandsch
verstaan, deel zijn van één groot geheel.
Reeds in het vorig nummer werden van Leiden zelf eenige bijzonderheden vermeld,
en van enkele punten afbeeldingen gegeven. Ziehier nu hoe wij ons het verloop van
den leergang voorstellen.
Natuurlijk wordt de eerste dag, Maandag 14 Sept., bestemd tot ontvangst van de
gasten. 's Morgens uit alle windstreken (in dichte drommen, hopen wij) het station
binnenrijdende, zullen zij daar verwelkomd worden door Leidsche studenten, die
hun aldra den weg zullen wijzen naar de kamers, waar zij 's nachts na de emotievolle
dagen de vermoeide hoofden ter ruste zullen kunnen leggen. Het zullen meest
studentenkamers zijn, die de leergangers zullen herbergen en voor twee weken hen
helpen inburgeren in Leiden. Want daar is een stelling: ‘wijs mij de kamer die gij
voor u hebt ingericht, en ik zal u zeggen wie gij zijt’. Zoo zal de omgeving reeds
verleidschend op de gasten werken, zoodat zij zich spoedig geheel thuis zullen voelen.
Dan, nadat ieder zijn huis heeft leeren vinden, zal men met zijn medeleergangers
kennis kunnen maken aan een gemeenschappelijken maaltijd, en na de zoete naspijs
zal het samenzijn nog niet verbroken worden: want in de omgeving van Leiden zal
dan gezamenlijk een van de vele tochten ondernomen worden, die in de prachtige
omstreken, zoo zuiver Hollandsch, te maken zijn. In alle richtingen kan men het land
intrekken: naar de Kager en Brasemermeren, naar Noordwijk aan Zee en 't strand
van Katwijk, naar den Deyl, de van ouds bekende uitspanning, naar Voorschoten,
en waar niet al heen!
Den volgenden dag, des morgens negen uur, zal een begin gemaakt worden met
de colleges. Zooals men uit het in de laatste maanden verspreide prospectus zal
gelezen hebben, zullen de hoogleeraren Van der Vlugt, Kalff en Speyer dit jaar voor
de leergangen spreken.
De titels der onderwerpen zijn:
Van Prof. Van der Vlugt: Wa a r o m i s d e p r o e f m e t h e t B r i t s c h e
p a r l e m e n t a r i s m e o p h e t Va s t e l a n d m i s l u k t ?
Van Prof. Kalff: Vo n d e l s l e v e n e n w e r k e n .
Van Prof. Speyer: H e t B o e d d h i s m e e n z i j n p r o p a g a n d a .
Wij stellen hun gewaardeerde medewerking op zeer hoogen prijs, en hopen, dat
zij zullen spreken voor een groot en aandachtig gehoor, waar immers de door hen
gekozen onderwerpen zoo zeer aller belangstelling overwaard zijn.
Nadat gezamenlijk om één uur gemiddagmaald is, zal men al naar zijn verlangen
en lust Leiden gaan zien, een museum bezoeken, in de universiteits-bibliotheek eenige
*) De inschrijving blijft open tot 1 September.
Inteekenbiljetten worden gaarne door ondergeteekende toegezonden.
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werken opslaan om zich wat meer te verdiepen in de behandelde onderwerpen, of
iets anders doen, wat men verkiest, allicht zal er een uurtje gebitterd worden op
societeit ‘Minerva’, waar men ook 's avonds elkander zal kunnen vinden.
Aldus zal men de dagen doorbrengen tot Zaterdag. Want Zaterdag en Zondag zijn
bestemd voor grootere uitstapjes.
Maandag 21 Sept. worden de colleges hervat. Dan zal men 's middags de
plechtigheid gaan bijwonen van de overdracht van het rectoraat, in de groote Aula
van de Academie. Donderdag 24 Sept. nemen de voordrachen een einde, dan blijven
nog drie dagen, om andere steden van Holland te bezoeken.
Veel plannen, die zich nog aan 't vormen zijn, zullen op 't oogenblik, dat de lezers
Neerlandia's Augustus-nummer spellen, vasten vorm genomen hebben. Nu echter,
op dit oogenblik van schrijven, kan nog weinig zekers worden meegedeeld; toch,
dank zij de medewerking van de plaatselijke afdeelingsbesturen zal men zich er van
overtuigd kunnen houden, dat een goed denkbeeld zal worden gekregen van het
merkwaardige van de in 't prospectus genoemde plaatsen: Amsterdam, Haarlem, Den
Haag, Rotterdam en Wageningen.
Op eenen avond in de tweede week zal er een muziek-uitvoering worden gegeven,
waar men op fraaie wijzen en liefelijke melodiën zal worden vergast.
En aan de Zuid-Afrikaansche deelnemers zal een bijzonder feest worden bereid
door hunne landgenooten, die in Leiden, en elders in Nederland, verblijven. Er zal
een algemeene reünie worden gehouden van Zuid-Afrikaanders.
Ziedaar in het kort de leergang vooruit beschreven.
Enkele opmerkingen mogen mijn opstel besluiten. 't Is misschien goed nog eens
nadrukkelijk erop te wijzen, dat voor iederen belangstellende de colleges toegankelijk
zijn. En wel volkomen kosteloos. Voor logies en voeding te Leiden wordt gezorgd:
tegen 30 gulden op studentenkamers of in een goed hotel, tegen f 40 in een
eersterangshotel. Voorts zal aan ieder deelnemer van te voren een volledig programma
worden toegezonden, met opgave van goedkoope reisgelegenheden op Nederlandsch
gebied.
Wie nog niet voor zich over een gaan naar Leiden gedacht heeft, hij denke er eens
ernstig over.
Wie nog geen beslissing genomen heeft: hij vatte een kloek besluit: om te komen.
Wie nog zijn inteekenbiljet niet aan den ondergeteekende opzond, hij sture het
hem zonder langer wachten dadelijk toe.
Moge de hierboven herhaaldelijk uitgesproken wensch verwerkelijkt worden: dat
een gróóte kring van Nederlandschsprekende studenten zich in Leiden zal
samentrekken, om niet weer uit een te gaan dan met de overtuiging, tot één kring
behoord te hebben, en nog te behooren, één kring rond de geheele aarde.
4 Augustus 1908.
A.D. FOKKER.
Vacantieadres: 's Gravenhage, 11 Nassau Zuilensteinstr. Te Leiden (na 1 Sept.):
Apothekersdijk 30.

Zuid-Nederland.
Waarom herdenken wij den Guldensporenslag?
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De 11e Juli 1908 kan een gedenkwaardige dag worden in de geschiedenis van de
Vlaamsche Beweging. Want op dien dag had een gebeurtenis plaats, waarvan men
tot nog toe in die geschiedenis de weerga niet zou kunnen vinden. Toen kon men
namelijk te Antwerpen, dat, men moge er van zeggen wat men wil, toch nog steeds
het hechtste bolwerk van de Vlaamsche Beweging blijft, liberalen, katholieken,
socialisten
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en onafhankelijken achter elkaar zien stappen in een langen stoet, die de voornaamste
straten van de stad doorkruiste, om den verjaardag van den Guldensporenslag te
herdenken; toen kon men hen allen in een groote, openbare volksvergadering zien
te zamen komen, waar sprekers, tot de drie groote politieke landspartijen behoorend,
aan hun Vlaamschgezinde gevoelens, en alleen aan deze, uiting kwamen geven.
Door degenen, die de toestanden in ons land kennen, die weten hoe scherp dikwijls
de drie partijen tegenover elkander staan, zal dat samenwerken op den 11en Juli niet
onderschat worden. Heel een bevolking voor verscheidene uren haar politieke
geschillen op zij te zien zetten, om zich Vlaming en niets anders dan Vlaming te
voelen, het is wel een feit van het allergrootste belang, een bewijs, dat er iets aan het
veranderen is in de Vlaamsche toestanden, dat men er gaandeweg tot een ander
inzicht komt. En met voldoening mag terloops worden vastgesteld, dat het het
A l g e m e e n N e d e r l . Ve r b o n d is, dat verleden jaar ook de partijen wist bijeen
te brengen toen de groote meeting ten voordeele van het Coremans' wetsvoorstel
werd belegd, dat ook nu weer als bemiddelaar is opgetreden tusschen personen, die
anders soms zoo vijandig tegenover elkander staan.
Waardoor kon dit wonder, want een wonder was het, plaats hebben? Welke mocht
wel de aanleiding zijn van die opflikkering van het stamgevoel bij de tot verschillende
denkwijzen en verschillende standen behoorende Vlamingen? Het zou niet aangaan
dit met nauwkeurige, onomstootbare gegevens aan te toonen, doch verwondering
zou het niet baren, indien men beweerde, dat het bewust worden van de
minderwaardigheid waarin de Vlamingen verkeeren, hen heeft doen inzien, dat slechts
een gezamenlijk optreden bij machte is om die minderwaardigheid te doen ophouden;
dat alleen het bewijs leveren van een hechte solidariteit in staat is om hun tegenstrevers
eerbied af te dwingen. Wanneer dezen zien, dat zij niet alleen meer staan voor een
groep katholieke Vlamingen, voor een tweede groep liberale Vlamingen en een derde
groep socialistische Vlamingen, maar voor een geheel volk van Vlamingen, dat, sterk
in zijn zelfbewustheid, weet waar het heen wil, dan zullen zij er twee maal over
denken de rechtmatige eischen van dat volk met minachting te bejegenen en het jaren
te laten wachten alvorens het de hoogstnoodige hervormingen, die het in verstandelijk,
zedelijk en economisch opzicht moeten verheffen, toe te staan. Eensgezind zien de
Vlamingen steeds hun vijanden, tot welke partij zij ook behooren, zich verzetten,
wanneer zij hun recht komen vragen, en het is misschien met dit voorbeeld voor
oogen, dat het Vlaamsche volk van Antwerpen gemeend heeft eens te toonen, welke
macht het vormt, wanneer het ook eensgezind optreedt, aldus een voorproef gevend
van wat het zou zijn, indien die eensgezindheid zich tot heel Vlaanderen uitstrekte.
Op den 11en Juli van dit jaar is het duidelijke bewijs geleverd, dat de
Vlaamschgezinden niet, zooals het maar al te dikwijls beweerd werd, een groepje
officieren uitmaken zonder soldaten, maar wel integendeel, dat de leiders van de
Vlaamsche Beweging een heel leger achter zich hebben.
En zooals door een der redenaars op de groote volksvergadering in de Handelsbeurs
te Antwerpen gezegd werd, de 11e Juli moet in het vervolg de dag zijn waarop de
wapenschouwing van dit Vlaamsche leger plaats heeft.
Waarom juist de 11e Juli? Omdat de herinnering aan het gebeurde in 1302, dat
door Conscience zoo levendig voor den geest werd gesteld, bij machte was onder de
Vlamingen te blijven voortleven; omdat zij aan dien bloedigen Guldensporenslag
terugdenken niet als aan een dag van nederlaag, maar als aan een dag van overwinning,
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een soort Waterloo der middeleeuwen. Welke ook de oorzaken van den strijd tegen
den Franschen Koning mogen geweest zijn, het gevolg was in ieder geval van dien
aard, dat de aanblik van West-Europa thans hoogst waarschijnlijk een geheel andere
zou geweest zijn, indien het leger der Vlamingen te Kortrijk het onderspit had moeten
delven. Door hun overwinning werd de centraliseerende politiek van de Fransche
Koningen gestuit, werd de Fransche politiek verijdeld, die de Fransche grenzen tot
aan den Rijn wilde uitbreiden. Ware Vlaanderen overwonnen, dan zouden misschien
de andere deelen van de Nederlanden het een na het andere gevolgd zijn en dan zou
er, wie weet, nu geen sprake zijn noch van een onafhankelijk België noch van een
onafhankelijk Holland.
De beteekenis van dien slag is dus grooter dan men aanvankelijk zou meenen en
de herdenking er van is gericht tegen niemand, tegen Frankrijk evenmin als tegen
de Walen. De herdenking is alleen een uiting van geluk, omdat de krachtsontwikkeling
van de voorouders het land voor inlijving bij een vreemde mogendheid, die een
andere taal sprak, andere zeden en gewoonten had, kon vrijwaren; het is een uiting
van vreugde, die ieder vrij volk moet bezielen, wanneer het denkt aan al de voordeelen
die het bezit tengevolge van zijn onafhankelijkheid en die het niet zou hebben bezeten,
indien het aan een vreemde macht was vervallen.
Als dusdanig heeft de herdenking van den Guldensporenslag zelf iets meer dan
een uitsluitend Vlaamsch karakter; zij krijgt een Nederlandsche beteekenis en zelfs
heel het Belgische volk zou er zich kunnen bij aansluiten als bij een bij uitstek
vaderlandsch feest. Het is dan ook te hopen, dat mettertijd in heel het Vlaamsche
land, die dag officieel zal worden herdacht, zooals het thans reeds in sommige kleinere
plaatsen gebeurt.
Doch voor het Vlaamsche volk heeft die dag nog een andere beteekenis. Hij moet
een symbool voor hen zijn, een voorbeeld tot navolging, natuurlijk niet op het bloedige
slagveld, maar op een ander oorlogsgebied, datgene namelijk, waarop de strijd
gestreden wordt, die het in staat moet stellen om, als vrij volk, in het bezit te komen
van al de rechten waarop het als vrij volk aanspraak mag maken. Het zou
onverantwoordelijk zijn de daden van de voorouders te herdenken, het door hen
gegeven bewijs van volkskracht te bewonderen, indien de nakomelingen zelf daaruit
geen kracht putten en indien zij zelf niet de wilskracht aan den dag legden, die alleen
bij machte is om hun de zege te doen behalen.
Dit werd te Antwerpen beseft; door de redenaars werd daaraan op duidelijke en
welsprekende wijze uiting gegeven en dit is dan wel hetgeen men de moderne
opvatting van de viering van den 11en Juli kan noemen.
Waar men vroeger op dien dag, toen de Vlaamsche Beweging nog in haar
romantisch tijdvak verkeerde, steeds kon hooren schermen met de namen van Breydel
en De Coninck, daar werden dit jaar die namen zelfs niet uitgesproken, omdat men
had leeren inzien, dat er iets anders, iets meer herdacht werd dan een zuiver
geschiedkundig feit.
Men heeft begrepen, dat het hier een van die lessen gold, waaruit de volkeren zoo
dikwijls hun wijsheid kunnen putten.
Zóó opgevat is de viering van den 11en Juli modern en zal zij altijd modern blijven.
Moge die nieuwe beweging; te Antwerpen ontstaan, zich weldra over heel het
Vlaamsche land uitbreiden!

Uit onze Takken.
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A a l s t . Voor een eivolle zaal werd hier op 20 Juli in den Stedelijken Schouwburg
de verjaardag van den Guldensporenslag herdacht. Door het dameskoor van de
‘Liederavonden voor het Volk’ werden verschillende liederen uitgevoerd; met veel
lof moet gewag worden gemaakt van de zuiverheid waarmede

Neerlandia. Jaargang 12

152
deze dames het Nederlandsch uitspreken. Het gemengd koor voerde, onder de leiding
van den heer G. Pape, op uiterst verdienstelijke wijze D e L e i e van Peter Benoit
uit; de barytonpartij werd gezongen door den heer Corn. Van Hauwe, die een zeer
warm geluid bezit. Met waardeering moet ook het kwartet, samengesteld uit de heeren
Pape, Lenssens, Ghijsbrecht en Cammaert worden vermeld; een woord van bijzondere
hulde verdient de heer G. Pape, bestuurder van de muziekschool, de uitstekende
muziekkundige, die zoo belangloos de leiding van de ‘Liederavonden voor het Volk’
op zich heeft genomen en daaraan zijn beste krachten besteedt. Een warme hulde
werd hem namens den Tak gebracht bij monde van den voorzitter, den heer Nijs, die
hem dank zei voor al hetgeen hij voor het A.N.V. gedaan heeft en hem een mooi
ingelijst portret van Peter Benoit aanbood.
De voordracht werd gehouden door Dr. Marten Rudelsheim van Antwerpen, die
als onderwerp had gekozen: ‘Waarom herdenken wij den Guldensporenslag?’ Zonder
zich in geschiedkundige beschouwingen te verdiepen, deed hij uitkomen, dat de
Vlamingen van heden dien slag als een zinnebeeld moeten aanzien, als een les in
volkskracht, die hun steeds tot voorbeeld zou moeten strekken. Zijn rede vond
algemeene instemming en bekwam veel bijval.
A n t w e r p e n . Het was geen lichte taak om de verschillende politieke partijen bijeen
te brengen met het doel gezamenlijk den verjaardag van den Guldensporenslag te
herdenken. Het was tot nog toe nooit gebeurd, dat de Vlamingen van alle gezindheid
en van allen stand waren samen gekomen om een zoo bij uitstek Vlaamsch-nationalen
feestdag te vieren. Dit heeft voor den eersten keer dit jaar plaats gehad en daardoor
werd het bewijs geleverd, dat de Vlamingen, of zij katholiek of liberaal of socialistisch
zijn, stilaan beginnen te beseffen, dat zij vóór dit alles Vlamingen zijn. Het was
nogmaals het A.N.V., dit onzijdig grondgebied waarop alle Nederlanders, alle
Vlamingen elkaar de hand kunnen reiken, dat de samenwerking van de verschillende
Vlaamsche krachten heeft weten te bewerken. En deze eerste poging heeft zoo een
uitstekend gevolg gehad, dat zelfs de meest bevooroordeelde vijanden van de
Vlaamsche Beweging dit moesten erkennen en dat er slechts één stem opging om
het kalme, het waardige van den optocht te kenschetsen. Verscheidene muziekkorpsen,
die Vlaamsche marschen speelden, waren in den stoet aanwezig, waarin opschriften
gedragen werden, die de voornaamste wenschen van het Vlaamsche volk vertolkten:
Vlaamsch in het Middelbaar Onderwijs, Vlaamsche Hoogeschool, enz. De politieke
groepeeringen volgden haar onderscheiden vaandels; maar heel vooraan werd door
een ruiter de Vlaamsche Standaard, de zwarte leeuw op het gouden veld gedragen.
Als een bijzonderheid mag worden opgemerkt, dat de afdeeling ‘Liederavonden voor
het Volk van het A.N.V.’ met de onder-afdeeling ‘Liederavonden voor Soldaten’ in
den stoet aanwezig was en dat de bij het A.N.V. aangesloten maatschappij de
‘Verbroedering der Vlaamsche tol- en accijnsbedienden’ met haar muziekkorps talrijk
vertegenwoordigd was. Dit is des te opmerkingswaardiger, omdat de Minister tot
dan toe steeds aan deze machtige vereeniging de toelating had geweigerd om, zelfs
buiten de uren van den dienst, zonder vaandel en zonder uniform, met haar
muziekkorps op straat te komen. Door de flinke bemoeiïngen van den onder-voorzitter
van den Tak, den heer Edward Schiltz - wien hier evenals aan de twee secretarissen,
den heeren J. Cox en A. van Laar, hulde moet worden gebracht voor alles wat zij
gedaan hebben om de viering te doen gelukken - werd dit verbod opgeheven.
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Nadat de optocht, onder de oogen van een talrijke en belangstellende menigte, de
hoofdstraten van de stad was doorgetrokken en aan den voet van het standbeeld van
Hendrik Conscience twee kransen waren neergelegd, begaf men zich naar de
Handelsbeurs, waar door de ‘Liederavonden’, onder de leiding van den heer Karel
Candael, toepasselijke liederen werden gezongen en het woord werd gevoerd door
den liberalen volksvertegenwoordiger L. Franck, den katholieken afgevaardigde A.
Henderickx en den socialistischen advocaat, A. de Swarte. Ondanks de verschillende
politieke, wijsgeerige en economische denkbeelden die zij zijn toegedaan, werd hier
door hen alleen de nadruk gelegd op hetgeen hen allen verbindt, n.l. hun
Vlaamschgezinde overtuiging.
Door den takt en de voorzichtigheid, die door ieder aan den dag werd gelegd, werd
dan ook nergens een wanklank gehoord. En algemeen werd de hoop uitgedrukt, dat
in het vervolg de Guldensporenslag met denzelfden luister zou gevierd worden. De
indruk door de herdenking dit jaar te Antwerpen teweeggebracht is dan ook zeer
groot geweest in het land.
Met algemeenheid van stemmen werd bij het eindigen van de volksvergadering
de volgende dagorde aangenomen:
Op 11 Juli 1908, verjaardag van den Guldensporenslag, die, door zijn gevolgen
belette dat Vlaanderen aan een vreemde mogendheid verviel, het in staat stelde een
eigen zelfstandig leven te ontwikkelen en den eersten grondsteen legde der vrijheid
van het vaderland, vergaderden de Antwerpsche Vlamingen, zonder onderscheid van
stand of gezindheid, op de Handelsbeurs en namen er eensluidend de volgende
besluiten aan:
Overtuigd dat de verstandelijke, zedelijke en stoffelijke ontwikkeling van het
Vlaamsche land verre ten achter blijft bij wat het welzijn zijner bevolking en het
algemeen belang van België vereischen;
Overtuigd dat de minderwaardigheid waarin het verkeert, voortspruit uit het feit,
dat de Vlamingen nog in vele gevallen als Belgen van minderen rang behandeld
worden;
Getuigen van hunne trouw en aanhankelijkheid aan de princiepen der Vlaamsche
Beweging, die, in een geest van volledige gelijkheid, het hechtste bolwerk blijven
onzer nationale onafhankelijkheid en vaderlandsche eendracht;
En vragen:
o Dat in geval Kongo wordt overgenomen het Nederlandsch er op gelijken voet
1.
met het Fransch worde gesteld;
o Dat door de aanneming van het wetsvoorstel Coremans, de kloof, die tusschen
2.
hoogere en lagere standen in Vlaanderen bestaat, zooveel mogelijk verkleind
worde;
o Dat door de vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent voor het Vlaamsche
3.
Volk de mogelijkheid eener hoogere opleiding in zijne taal worde opengesteld.
Aan allen zonder onderscheid dient een woord van dank te worden gebracht voor de
medewerking, die zij verleend hebben om dezen Vlaamsch-nationalen feestdag zoo
uitstekend te doen slagen en van dien aangenamen plicht kwijt het A.N.V. zich hier
nogmaals.
Zooals ieder jaar verleende de afdeeling ‘Liederavonden’ op 21 Juli j.l. weer haar
medewerking aan den prijskamp van volksliederen door het Antwerpsche Stadsbestuur
dit jaar in de Vlaamsche Opera ingericht. De afdeeling bracht, onder het bestuur van
haar muzikalen leider, den heer Karel Candael, verschillende liederen van haar
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repertorium ten gehoore, om, na de uitspraak van den keurraad, het met den eersten
prijs bekroonde lied aan te leeren.
Burgemeester en Schepenen der stad woonden dit feest bij.
D o o r n i k . Op 29 Februari hadden zich eenige vrienden en vereerders van den heer
Wattez, oud-voorzitter van den Kring, verzameld, om het afscheid van de-
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zen te vieren. Als aandenken werd hem het vergroot beeld van de leden van den
Kring, in groep opgenomen, aangeboden.
Op Halfvasten richtte de maatschappij ‘Tournai-Attractions’ een liefdadigheidsfeest
in, dat bestond uit een Vastenavondstoet, ten voordeele van vier liefdadige werken,
waaronder ‘De Belgische Hulpkas voor Zeelieden’. Daar het meestal Vlamingen
zijn, welke van deze hulpkas genieten, zoo rekende de ‘Vlaamsche Kring’ het zich
tot plicht officieel aan den stoet deel te nemen; hij verwierf dan ook veel bijval met
de door hem ingerichte groep.
Dit jaar is door den ‘Vlaamschen Kring’ ook de heuglijke gebeurtenis van 1302
herdacht geworden. Op Zaterdag 11 Juli waren een 25-tal Vlamingen in het lokaal
vergaderd om er de verjaring van den Guldensporenslag te herdenken.
De heer Van de Walle hield er een voordracht over en Vlaamsche liederen werden
door de leden gezongen.
Een voorstel tot inrichting van een pensioenkas in den schoot van den Kring werd
aangenomen, en zal eerstdaags tot uitvoering gebracht worden.
In den loop der maand Juli werd hier een Vlaamsche Volksboekerij geopend, die
tot heden een meer dan bevredigenden uitslag opleverde, en tijdens de wintermaanden
ongetwijfeld het getal van haar lezers zal zien toenemen.

Stamverkeer.
Stamverkeer komt - ten minste van Vlaamsche zijde tot verheugende ontwikkeling.
In een druk bezocht koffiehuis te Gent hebben we in een mooie uitstalkast de
reclame-boekjes tentoongesteld, welke Spoorwegmaatschappijen,
Stoombootmaatschappijen, Maatschappijen tot bevordering van vreemdelingenverkeer
ons gezonden hebben en die daar ook verkrijgbaar gesteld; groote reclameplaten
hebben we in koffiehuizen laten ophangen; van 500 ex. van Morks & Geuze's
R e i s b o e k , door ons verspreid, blijven niet veel ex. meer over. Die onder onze
leden, die een ex. verlangen, moeten zich haasten.
Dit alles werkt goed. Ziehier, zoover ons bekend, een overzicht van de ‘beweging’
die er komt.
Ik zelf ging 5 Juni met een groep van 10 leerlingen Gentsch Athenaeum. Op 11
Juli gingen twee reisgezelschappen uit Gent, bezochten Dordrecht, Rotterdam, Den
Haag, Amsterdam; op 18 Juli weder een Gentsch reisgezelschap, zelfden reisweg;
verschillende bizondere personen, die zich door ons lieten voorlichten. Op 8 Augustus
twee gezinnen onder onze Gentsche leden, zelfden reisweg, terugkeer over Utrecht
en bezoek aan de mooie omstreken; 15 Augustus: Gentsch reisgezelschap van 26
personen, geleid door een van onze leden, laatste reisweg; 15 Augustus een leerares
van het De Kerchove-instituut, Gent, met een groep leerlingen; laatste reisweg, met
Leiden, Haarlem en omstreken er bij, 10 dagen; Gentsche dame, lid A.N.V., zal met
haar zoon zoowat het gansche land afreizen: Arnhem, Nijmegen, Friesland,
Noord-Holland over Walcheren terug, 14 dagen; groep Gentsche leden van het
Verbond doet bij gelegenheid van het Leidsche Congres, meergenoemd reisje, over
Utrecht terug. Leo Meert met vrouw brengt maand Augustus in Scheveningen - Den
Haag door; Gentsch student-ingenieur brengt de maand Augustus in Den Haag door
om zich te oefenen in 't spreken van beschaafd Nederlandsch. Dit is wat tot onze
kennis kwam, omdat wij er behulpzaam bij waren. Doch de ‘beweging’ die er komt,
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zal ongetwijfeld veel uitgebreider zijn. Ja, dit zou ik nog vergeten: in de
Paasch-vacantie zond ik een bruidspaar op zijn huwelijksreis naar 't Noorden en zal
't genoegen hebben in deze vacantie een Amsterdamsch ‘paartje’, Ieden van 't
Verbond, hun huwelijksreis door Vlaanderen te zien doen. Noordnederlandsche
leden, op een reisje in Vlaanderen, brachten een bezoek aan ons Secretariaat. We
kunnen over de ‘beweging’ die er komt, tevreden zijn.
H. MEERT.

Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van Albertus en Alberta Reudink; Huysman,
Johannesburg, Transvaal; De Boer, Pretoria, id.; Van Drimmelen, Doornrivier, id.;
J. Koelemans, Damesburg, district Marico id.; G. Geertsema, id.; E. Van Bergen,
Sint Nikolaas, België; Eyckmans, Gorinchem; P.C.J.M. Bosboom, Den Haag; Joh.
van Eeden - Nierhoff, Toronto, Canada.
Als correspondent heeft zich aangemeld de heer Joh. van Eeden - Nierhoff, 39
Ontario Street, Toronto-Junction, Canada. Stamgenooten in Canada gelieven hun
postzegels voor ons aan hem te sturen.
Nederlandsch Oost-Indië. We houden ons bij alle leden van het Verbond aanbevolen
om zoo spoedig en in zoo groot mogelijke hoeveelheid te ontvangen de sedert 1 Juli
gangbare nieuwe postzegels met opdruk J a v a en andere, die zouden mogen
verschijnen.
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.
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Zuid-Afrika.
Hooger onderwijs in Zuid-Afrika.
Eigenlijk hooger onderwijs zooals men dat in Nederland opvat heeft Zuid-Afrika
nog niet. Het heeft wel hooge scholen, maar die zouden meer tot ons middelbaar
onderwijs worden gerekend, en soms nauwelijks. Dan zijn er de seminaria en vooral
de Colleges, die hooger reiken, maar zij zijn, hoeveel goeds zij bevatten en doen,
hoezeer er bij zijn die een land van jonge beschaving als Zuid-Afrika tot eer strekken,
nog niet op het peil, waarop in de oude wereld de universiteiten staan.
Zuid-Afrika heeft dan ook nog geen eigenlijke universiteit. Er is een universiteit
te Kaapstad, maar die neemt slechts examens af en verleent graden, maar ook
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al geen graden van den eersten rang. Wie een echten wetenschappelijken titel wil
halen moet nog altijd naar Europa of Amerika. Zijn dokters, zijn advokaten moet
Zuid-Afrika elders kweeken.
Dat kon voor het zelfbewuste volk van Zuid-Afrika zoo niet blijven, en van de
oprichting van een echte universiteit is er al lang gesproken. Men dacht aan Pretoria,
aan Johannesburg, aan Bloemfontein, aan Kaapstad als zetel dier universiteit. Er is
een tijd geweest, dat het leek of het er niet bij een zou blijven.
Maar dat is nu anders. Er is drang naar eenheid in Zuid-Afrika, en ook naar de
stichting van eene, gemeenschappelijke universiteit. Eenigen tijd geleden zijn mannen
uit de verschillende Engelsche koloniën te Kaapstad samen gekomen om voor die
universiteit de statuten te ontwerpen. Dat waren mannen meest met Engelsche namen,
ook meest in Engeland geboren en Engelsch van taal en geest. Dan waren er een paar
Hollandsch sprekende bij, en een was er een oud-Nederlander.
Hoe zij zich de inrichting dier universiteit hebben gedacht, kunnen wij laten rusten.
Aan de stichting is men nog lang niet toe, en wegens een besluit dat de heeren
genomen hebben is de kans op een spoedige stichting zelfs kleiner geworden. Volstaan
wij met te zeggen, dat de inrichting die der Engelsche universiteiten is afgekeken.
De Volkstem, van Pretoria, vond daarin aanleiding om te zeggen, dat jong Zuid-Afrika
er voor dankte met die oude juffer van het Engelsche hooger onderwijs opgescheept
te worden.
Maar wij zouden 't niet over de ontworpen inrichting hebben. Het was ons te doen
om dat eene besluit. Dat eene besluit strekte dan om aan die universiteit van
Zuid-Afrika het Hollandsch tot een vreemde taal te maken. De examens zouden er
alle in het Engelsch afgenomen moeten worden, behalve examens in de Hollandsche
taal en letterkunde, waarbij de vragen in het Engelsch en Hollandsch gesteld zouden
zijn en in een van beide talen konden beantwoord worden.
Dat hadden de heeren echter niet verstandig overlegd. Men moet het de
Afrikaanders niet te bar maken, en dit was hun taal toch wel wat heel erg met
minachting behandeld. Daar is dan ook een klinkend protest tegen verschenen.
Eerst in Transvaal. Indien dat besluit wordt uitgevoerd, zoo heette het in een
openlijke verklaring, zal een groot deel van de bevolking van Transvaal moeilijk
voor een gemeenschappelijke universiteit kunnen werken. Geen universiteit, zoo
vertrouwen de onderteekenaars, zal er voor geheel Zuid-Afrika tot stand komen,
tenzij er het Hollandsch en het Engelsch op gelijken voet staan.
Onder die verklaring een groot aantal namen: ds. van Belkum, gen. C.F. Beyers,
ds. H.S. Bosman, ds. H.D. van Broekhuizen, gen. S.W. Burger, dr. N.M. Hoogenhout,
gen. T. Smuts, A.D.W. Wolmarans, een aantal oud-landgenooten, van wie wij alleen
den ouden prof. J. Lion Cachet zullen noemen. Enz.
Toen volgden de Vrijstaters, met dezelfde verklaring, en daaronder de
onderteekening van een aantal mannen van stavast: president Steyn, gen. P.J. Fourie,
ds. J.D. Kestell, gen. Geo. A. Brand, gen. Chas. Nieuwoudt, e.a.
En in de Kaapkolonie zal de tegenstand vooral niet minder wezen.
Onder de tegenwoordige regeering van Kaapland, Vrijstaat en Transvaal zal er
van zoo'n zuiver Engelsche universiteit voor heel Zuid-Afrika zeker wel niet komen.
Maar wie weet wat er nog zal gebeuren onder andere regeeringen. In de Kaapkolonie
b.v. kan 't niet anders of de hooge belastingen, die de regeering moet invoeren om
er de jammerlijke financiën te herstellen, zal de tegenpartij heel wat aanhangers
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bezorgen, al heeft die tegenpartij grootendeels schuld aan 's lands ellende. Dus wordt
een terugkeer van een Engelsch gezinde regeering daar zeer wel mogelijk.
En dan is een Engelsche universiteit te verkrijgen zeker de inspanning van al haar
krachten waard.
Al ware 't alleen reeds, omdat - gelijk nu reeds uit den invloed van de Kaapsche
universiteit blijkt - een universiteit met Engelsche examens en Engelsch van geest
heel het lagere en middelbare onderwijs dwingt zich in Engelschen geest te
ontwikkelen.
Tegen dien tijd zal zeker het verzet van de protestanten van nu toonen wat het kan.
Als dan de strijd begint, zal men van Engelschen kant wel weer komen met het
argument, dat niet lang geleden in de Kaapsche Engelsche pers heeft dienst gedaan,
n.l. dat het Hollandsch voor de wetenschap geen taal is. Hetzelfde argument, waarmee
men wel in België de Vlamingen, die een Vlaamsche hoogeschool verlangen, heeft
trachten af te schepen.
Wijst men hun dan op de Nederlandsche wetenschap, die met eere in heel de
geleerde wereld bekend staat, die op een uitgebreide literatuur in alle takken van
onderzoek kan bogen, dan zegt men wel eens, zoo in een Kaapsch blad, dat de geleerde
Nederlanders zelf hun taal blijkbaar ongeschikt vinden, waar ze toch, willen zij hun
onderzoekingen ruimer bekend maken, in het Engelsch, Fransch of Duitsch schrijven.
Zoo gebeurt 't wel, ongetwijfeld. Maar er zijn b.v. Russische geleerden die ook in
een vreemde taal hun werken uitgeven. Wil dat zeggen, dat het Russisch voor de
wetenschap of ook voor universiteiten in Rusland minder deugt? Staat niet de
universiteit van Kopenhagen bekend als een der allerbeste die er bestaan, en zijn de
Deensche geleerden niet een sieraad der wetenschap? Toch is Deensch de taal dier
universiteit en van zeker de meeste werken dier geleerden.
Ter loops: wanneer er in Vlaanderen een Nederlandsch hooger onderwijs is ontstaan
en in Zuid-Afrika krijgen meer en meer Afrikaanders een universiteitsopleiding, zal
dan, wijl het geleerde Hollandsche taalgebied zich aanmerkelijk heeft uitgebreid,
ook de behoefte van Nederlandsche geleerden om in een vreemde taal te schrijven
niet afnemen?
Maar die universiteit van Zuid-Afrika: al zullen de oprechte Afrikaanders kunnen
bewerken, dat in de statuten van die universiteit het Hollandsch en het Engelsch op
voet van gelijkheid worden gesteld, zal in de toepassing die universiteit aan het
Hollandsch geven waar het recht op heeft? Zullen ook dan niet de verzoeningsgezinde,
tegemoetkomende Afrikaanders de minderen zijn van de op het stuk van hun taal
onverzettelijke Engelschen?
Het schijnt ons toe, dat op den duur twee talen aan eene universiteit, in het les
geven en bij de examina, moeilijk naast elkaar kunnen bestaan. Dat gaat men, meenen
wij, in België onder de Vlamingen ook meer en meer inzien. De leus van een geheel
Vlaamsche universiteit wint steeds meer aanhangers.
Zoo zal vroeg of laat, gelooven wij, ook in Zuid-Afrika de leus worden: een
Engelsche en een Hollandsche universiteit, beide Afrikaansch van geest natuurlijk,
maar verschillend van taal.
Moet men er zich voorloopig tot één universiteit bepalen, om de kosten en om de
beschikbare leerkrachten (men zal er toch zoo min mogelijk buiten Zuid-Afrika om
willen gaan); wil men dat ook, omdat men nog meent, dat bij het ééne Zuid-Afrika,
waarnaar men streeft, één universiteit behoort, mogen dan de eer en het goede recht
van het Hollandsch er aan gehandhaafd worden!
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Ned. Vereenigingen in Zuid-Afrika.
De heer F.M. Knobel, consul-generaal te Pretoria, zond ons de volgende lijst van
Ned. Vereenigingen in Zuid-Afrika, buiten de Afdeelingen van het A.N.V.
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Te Pretoria:
Nederlandsche Vereeniging: Secr. F. Postma, bus 483.
Informatiebureau der Nederl. Vereeniging: Secr.-Penningm. J. Browne, bus 47.
Rederijkerskamer ‘Onze Taal’: 1e secr. J. Lansdorp, bus 673.
Zang- en tooneelvereeniging ‘Amicitia’: Secr. W.G. Rijss Jr., bus 689.
‘Hulpbetoon’: Secr. mevr. H. van Willes, bus 314.
‘Evolutie’: Secr. J. Lastdrager, bus 82.
Schermvereeniging ‘Vrije Wapenbroeders’: 1e secr.-penningm. W. van
Wermeskerken, bus 271.
Hollandsche Voetbalvereniging: Pro. secr. H. van Diggelen, bus 321.
Hollandsch Mannenkoor: Secr. C.H. Blansert, bus 97.
Letterkundige Vereeniging: Secr. M. Vaandrager, bus 831.
Nederl. Kamer van Koophandel: Secr. J. Browne, bus 47.
Pretoria Gymnastiek Vereeniging: Secr. C.E. van der Goes, bus 440.
Permanente Feestcommissie: Secr. W. Tresling, bus 447.
Hollandsch Hospitaal Commissie: Voorz. Prof. Dr. P.J. Muller, bus 1146.
Zang- en tooneelvereeniging ‘Thalia’: Secr. J. Leemhuis, P.K. Gezina.
Letterkundige Debatsvereeniging van het Transvaal Universiteits College: Secr.
A. Meester, 271, Schoemanstraat.
Christelijke Jongelings Vereeniging: Secr. F. van der Merwe, bus 901.
Oosteindschool Vereeniging: Voorz. Dr. J.W.C. Kolff, bus 259.
Zuid-Afr. Vrouwenfederatie: Secr. mevr. Roosegaarde Bisschop, Rissik hoek
Cellierstraat.
Zusters Vereeniging: Secr. mevr. G.A. Roth.
Afrikaansch-Hollandsche Toneelvereniging: Secr. J.F.E. Cellier, bus 389.
Vereeniging ‘Jong Afrika’: Voorz. Pienaar, bus 389.
Jonge Dames Vereeniging: Secr. mej. König, Buitenstraat hoek Kotzestraat.

Te Potchefstroom:
Potchefstroom Zangvereeniging: Secr. S.W. Davidtz, bus 124.
Debatsvereeniging ‘Corsica’: B. van Gass.

Te Kaapstad:
Nederl. Ondersteuningsfonds: Secr. Ten Seldam.

Van de Kaap tot de Kongo?
De Belgische Kamer heeft een besluit genomen, dat de Afrikaanders, zij 't nog in de
verte, aangaat.
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Zij gaf n.l. in den Kongostaat, wanneer die Belgisch gebied zal zijn geworden,
aan het Fransch en het Nederlandsch gelijke rechten.
Dat is een besluit, dat in de toekomst van belang kan worden. Uit dat beginsel van
gelijke rechten kan voortspruiten, dat er later in Kongoland Vlaamsch - d.i.
Nederlandsch, zoo goed als Afrikaansch het is - zal gesproken worden, naast Fransch,
in volksvertegenwoordiging, wanneer die er komt, en alvast in gerechtszaal en school.
Er zijn al Afrikaanders in Kongoland, er trekken er meer heen. Er zitten daar in
de buurt, in Portugeesch Humpata nog Boeren, taai vasthoudende aan taal, godsdienst
en instellingen der vaderen. Inboorlingen tot aan de Limpopo en hooger op verstaan,
spreken Afrikaansch.
Het Afrikaansch, zegt men, is door zijn eenvoud en zijn uitdrukkingsvermogen
zoo sterk, dat het in het verkeer zich met het Engelsch meten kan en het zelfs in
sommige gevallen verdringt.
Wanneer nu, in de toekomst, in een verre toekomst misschien, het Afrikaansch,
gesteld dat het niet in den strijd met het Engelsch verkwijnt en verdwijnt, in
Kongoland de hand reikt aan het Vlaamsch, zal het Nederlandsch daar dan ook
overmogen?
Dan zou een taal van Dietschen stam klinken van de Kaap tot de Kongo. Een stoute
droom! Misschien niets meer dan een droom. Maar er zijn in de wereld wel vreemder
dingen gebeurd.

Voordrachtwedstrijd te Stellenbosch.
De Afdeeling Christelijke Vrouwen-Vereeniging, Ons Spreekuur en het A.N.V. te
Stellenbosch hebben een voordrachtenwedstrijd uitgeschreven, waaraan door zes
personen is deelgenomen met stukken van Nico Hofmeyr, Ten Kate, Tollens, Jan
van Beers en Justus van Maurik. Vijf van de zes deelnemers kregen een Nederlandsch
boekwerk als prijs.

Oost-Indië
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Mei 1908.
Uit het verslag over 1907 van de Afd. B a t a v i a :
Nu te Batavia, ingevolge het verzoek van het Afd. bestuur, gericht tot den Directeur
van O.,E. en N., een openbare inlandsche school der 1e klasse, met Nederlandsch in
het leerplan, is opgericht, werd de subsidie aan den leergang in de Nederlandsche
taal voor inlanders ingetrokken.
Verder werd de boekerij der Afd. opgeheven, omdat daaraan, naast de bibliotheken
van de Loge, het Gymnasium Willem III en andere, eigenlijk geen behoefte bestaat;
de meeste der aanwezige werken werden aan de Volksleesgezelschappen afgestaan.
In het verslagjaar werden slechts twee lezingen gehouden, beide door den heer
Albert Vogel, die den hoorders genotvolle avonden gaf.
Veel tijd en arbeid zijn dit jaar besteed aan de herziening der reglementen. Als
gevolg van het tot stand komen van het nieuwe Groepsreglement moest ook dat van
de Afd. worden herzien.
Tengevolge van het aftreden, als voorzitter, van den heer Hofland, die naar Europa
vertrok, moest in de opengevallen plaats worden voorzien, waarvoor de heer J.M.H.
van Oosterzee zich gelukkig liet vinden. Ter vervanging van den heer Veen, die
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wegens drukke bezigheden als bestuurslid aftrad, werd gekozen de heer H.A. Kooy,
die vroeger als zoodanig groote diensten aan de Afd. heeft bewezen, vooral door zijn
werkzaamheid in het belang der Volksleesgezelschappen, welke in een bestaande
behoefte blijven voorzien en goede lectuur op ruime schaal verspreiden.
Hoewel het aantal leden een weinig vooruitging, van 268 kwam het op 294, moet
gevreesd worden, dat deze vooruitgang niet blijvend zal zijn, daar in Januari 1908
weder verscheidene leden bedankten.
Ook de stand der geldmiddelen is niet gunstig; het tekort is ruim f 300. - grooter
dan dat van het vorige jaar. Den leden wordt aanbevolen in eigen kring op te wekken
tot lid worden der Vereeniging.
Uit het verslag over 1907 van de Afd. S e m a r a n g :
Op 16 Februari werd een gezellige bijeenkomst gehouden in een zaal van het
Logegebouw, waar een a capella koor zich deed hooren, de dames Dirkzwager en
Berends eenige piano-nummers uitvoerden en Dr. Broersma eenige voordrachten
gaf. Die bijeenkomst bleek zeer in den smaak te vallen, zoodat het voornemen werd
opgevat het volgende jaar tot een herhaling te komen.
Op 7 September hield de heer Terlaak een voordracht over het vulcanisme,
verduidelijkt door zeer fraaie, door den spreker geteekende, kaarten.
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Verder wordt melding gemaakt van hetgeen gedaan was, ten behoeve van de
verspreiding van populaire kennis en van de opwekking tot sociaal leven onder de
Semarangsche Indo's, waarover in deze rubriek van het Maart- en het Mei-nummer
verslag werd gedaan. Zoo ook wordt in herinnering gebracht, hetgeen met betrekking
tot de Vereeniging ‘Onze Vloot’ en tot de bevordering van den zang van
Nederlandsche liederen werd gedaan*)
Aan het overzicht der werkzaamheden kon worden toegevoegd, dat in de
spreekbeurten voor de volksvoordrachten, gedurende 1908, door welwillende
toezeggingen van eenige heeren, ook buiten het bestuur, is voorzien, zoodat deze
geregeld maandelijks zullen kunnen gehouden worden. Aan het bestuur der
Fröbelschool en dat van den ‘Stadstuin’ wordt dank betuigd voor het kosteloos
beschikbaar stellen van een locaal en van stoelen, en aan den heer Hisgen voor diens
hulp bij het gebruik maken van lichtbeelden; een en ander ten behoeve der
voordrachten voor de Indo's, in het midden der stad.
Het aantal leden ging wat vooruit; van 99 in 1907 kwam het tot 104 op ult. Februari
1903. Er was een kassaldo.
Door het aftreden als bestuursleden van de heeren Dr. Bonebakker wegens drukke
bezigheden en Mr. Dirkzwager wegens vertrek naar Europa, werden de heeren Van
Lookeren en Deinum uitgenoodigd zitting te nemen in het bestuur; beiden namen
die taak op zich.
De goed bezochte jaarlijksche algemeene vergadering op 14 Maart 1908 werd
gevolgd door een ‘Gezellige Bijeenkomst’, waarop verschillende dames en heeren,
op het gebied van zang en voordrachten hunne krachten ten beste gaven, en waarover
het dagblad ‘De Locomotief’ een beknopt verslag opnam, waaruit blijkt, dat er een
opgewekt leven in de Afd. Semarang heerscht. Op die algemeene vergadering werden
ter vervanging van het aftredend bestuur, waarvan de leden mevr. Anemaet en Dr.
Broersma zich niet herkiesbaar hadden gesteld, met groote meerderheid gekozen de
heeren W.F.K. Anemaet tot voorzitter, H.P. Deinum tot secretaris-penningmeester
en Dr. C.E. Benjamins, J. van Lookeren en Ds. J.T. Verhoeff tot leden.
***
Dr. F.H. Prick van Wely zet zijne causerie ‘Indië als litterair wingewest’ in het Mei-nr.
voort. Aan de orde bleef het tooneel uit ouder en nieuwen tijd.
***
Onder het hoofd ‘Nederlandsch volgens certificaat’ betoogt P.v.W., dat velen van
de uitverkoren leerlingen der L.S., die op een certificaat voor onvolledig examen in
Nederlandsch, Fransch en Rekenen tot het admissie-examen der H.B.S. worden
toegelaten, dit geenszins verdienen. Hij haalt een stuk werk aan van een dier
leerlingen, die trouwens een Chineesche jongen bleek te zijn, als bewijs hoe
onnederlandsch sommige leerlingen der L.S., ondanks hun certificaat voor het
onvolledige examen, zich uitdrukken.
***
*) Zie Mei-afl. Neerlandia.
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De heer A. Engers te Pontianak, die de, door paters der Capucijnerorde te Singkawang
gestichte, school voor de meestal arme Chineesche jeugd aldaar bezocht en den
indruk kreeg dat daar de Nederlandsche taal goed onderwezen wordt, noodigt alle
leden van het A.N.V., die voor ware goedheid en voor zoo daadwerkelijke
onderrichting in de Nederlandsche taal voelen, uit, het streven dezer Capucijners te
steunen. Op de school wordt ook kost en inwoning gegeven. Zij, die speelgoed,
kleertjes of wat anders wenschen te zenden voor de arme Chineesjes kunnen dat aan
het adres van den heer Engers doen. Een 40 à 50 tal Chineesche knaapjes bezoeken
de school. Een 20 tal Chineesche meisjes zijn aan de zorgen der zusters toevertrouwd.

Dessascholen op Java.
In een vorig nummer werd verwezen naar de Ind. Mercuur, bevattende de rede door
den oud-Minister Fock, den 16en Mei 1908, te Haarlem gehouden en werd meer in
het bijzonder de aandacht gevestigd op wat daarin voorkwam over hetgeen in Indië
op onderwijsgebied werd gedaan.
Dr. v(an) G(orkom) wijdt in de Ind. Mercuur van 14 Juli j.l., naar aanleiding van
die rede, eenige beschouwingen aan het onderwijs voor inlanders en prijst den
tegenwoordig betoonden ijver, die veel moet goed maken wat in vroeger jaren werd
verzuimd. Inzonderheid wendt v.G. zich tegen de veroordeeling der d e s s a s c h o l e n
door den heer Hilgers, in diens rede ‘De opvoeding van den Indiër’ op 15 April j.l.
in de Vereeniging ‘Moederland en Koloniën’ uitgesproken.
De heer H. houdt niet genoeg in het oog dat schoolopvoeding en schoolonderwijs
twee verschillende zaken zijn en ziet over het hoofd dat het leeren lezen, schrijven
en rekenen, wat met die dessascholen bedoeld wordt, voor een ieder, ook voor den
gewonen inlander nuttig kan, ja, moet zijn.
v.G. toont met verschillende voorbeelden, geput uit de levensomstandigheden van
den inlander, aan, dat die elementaire kennis hun zeer noodig kan zijn.
‘Men zoeke noch ga te ver; men make zich geen illusies van volksopvoeding door
dessaschooltjes, maar wijze deze niet af, omdat ze, naar onze begrippen, de jeugdige
inlanders niet zouden kunnen opvoeden. Men zij dan vooreerst tevreden en erkenne
het als een dure plicht, hen althans overal, zooveel mogelijk, in de gelegenheid te
stellen tot het ontvangen van 't allernoodigst onderwijs in lezen, schrijven, rekenen’.
Ten overvloede halen wij ook nog het oordeel*) aan van een ander gezaghebbende
op inlandsch onderwijsgebied, den heer J. Habbema, die meermalen te kennen gaf,
dat n.z.m. aan de meerontwikkelden onder de inlanders door middel van het
Nederlandsch hooger vorming moet bijgebracht, maar dat de volksschool zeer
eenvoudig moet gehouden worden.
‘Zal het onderwijs op de inlandsche volksschool het gewenschte effect hebben,
dan moet het binnen enge grenzen beperkt blijven en vrijgehouden worden van alles
wat op de lagere school niet thuis behoort’.
‘Bij het aanbrengen van kennis moet rekening worden gehouden met de
bestemming van de groote meerderheid der leerlingen en dus geen onderwijs worden
gegeven in vakken, waarvan de kennis slechts voor een zeer klein deel der leerlingen
nuttig kan zijn, zooals de Nederlandsche taal, die dan ook nòch als leervak, nòch als
voermiddel op het leerplan van de v o l k s s c h o o l mag voorkomen’.
*) Zie Juli-afl. Indische Gids 1904, blz. 1002 en 1003.
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En verder na met eenige cijfers te hebben aangetoond hoe weinige leerlingen de
geheele school doorloopen, gaat de heer J.H. voort:
‘Uit die cijfers, gevoegd bij een aanzienlijk schoolverzuim, blijkt voldoende, dat
er van onderwijs in de Nederlandsche taal ten koste van dat in de gewone vakken
van lager onderwijs, op de volksschool geen sprake kan zijn en dat alle beschikbare
tijd, die voor de meeste leerlingen toch al zoo kort is, besteed moet worden aan de
verstandelijke ontwikkeling der leerlingen en het aanbrengen van kennis, waarvan
men zeker weet, dat ze iedereen te pas kan komen, d.i. in de eerste plaats kennis van
lezen, schrijven en rekenen’.
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Zou het niet zaak zijn, die dessascholen eerst eens eenige jaren te laten doorwerken,
alvorens een afbrekend oordeel daarover te vellen. Het onderwijzend personeel, over
het gehalte waarvan de heer Hilgers klaagt, kan gaandeweg verbeteren, maar bedacht
moet worden, dat ook in deze geldt: ‘Alle begin is moeielijk’ en met het oog op de
geldmiddelen: ‘De tering moet naar de nering gezet’.

West-Indië
Het geschil met Venezuela.
C u r a ç a o , 7 Juli 1908.
Verslag der vergaderingen, gehouden op 27 Juni j.l. en 1 dezer door het Bestuur
der Groep Nederlandsche Antillen van het Alg. Ned. Verbond. Tot deze vergaderingen
waren uitgenoodigd de leden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid en het
Bestuur van de Afdeeling Curaçao, der Ned. Vereeniging ‘Onze Vloot’.
De onder-voorzitter onzer Groep legt uiteen het doel der bijeenkomst. Hij deelt
mede, dat door verschillende vijandige decreten van President Castro de handel en
scheepvaart van Curaçao geheel en al is stopgezet en Curaçao een crisis doormaakt,
zoo hevig als nooit te voren. Als deze wantoestand nog eenige maanden moet
voortduren, zegt hij, zal de meergegoede handelstand zoowel als de armere bevolking
tot het uiterste gebracht worden; redenen waarom de Groep Ned. Ant. van het Alg.
Ned. Verbond zich geroepen meent op te treden, waar de Nederlandsche stam bedreigd
wordt en hare zusterverenigingen Kamer van Koophandel en Nijverheid en ‘Onze
Vloot’ als vertegenwoordigsters van een groot aantal der voornaamste burgers van
Curaçao heeft samengeroepen, om onderling te bespreken wat er door deze drie
vereenigingen te samen kan gedaan worden in net belang der Kolonie.
Na langdurige besprekingen kwam men tot het besluit, dat deze drie vereenigingen
gezamenlijk een adres zouden richten tot Hare Majesteit met beleefd doch dringend
verzoek het daarheen te willen leiden, dat Curaçao spoedig en afdoende geholpen
worde.
Aan den H.E.G. heer Gouverneur der Kolonie werd het verzoek gericht het
smeekschrift aan Hare Majesteit wel te willen ondersteunen. Zondag 5 Juli 1908
werd het den heer Gouverneur toegezonden.
C.S. GORSIRA J.P. Ezn., Secretaris.

Naschrift der Redactie.
Het adres, waarvan hier sprake is, heeft reeds in de couranten de ronde gedaan, en
mag dus als bekend worden verondersteld. Het getuigt voor de kracht van onze Groep,
dat zij het initiatief nam, met de beide andere vereenigingen, tot het stellen en
verzenden van het adres. Moge het die goede uitwerking hebben, die de opstellers
er zich van hebben gedacht - want waarlijk, zoo ooit, dan is hulp hier thans dringend
noodig, wil onze in voorkomen en bevolking, in streven en toewijding meest
Nederlandsche kolonie haar welvaart niet volkomen vernietigd zien.
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Men leze slechts de lijst van grieven, in het adres vermeld. Zij zijn talrijk en ernstig,
en zij treffen juist datgene, waaraan Curaçao zijn bloei heeft te danken gehad, den
handel en de scheepvaart. En het zijn niet

Bestuur der Groep Suriname van het A.N.V. in de kleine leeszaal van het Groepskantoor.
Van links naar rechts: D. Fernandes Jr., Dr. H.J. v.d. Schroeff, Luit. J.C.H.P. Boertje, Fred. Oudschans
Dentz, Secretaris, F.C. Curiel, Voorzitter, E.B.J. Luitink, Onder-Voorzitter, C. van Drimmelen,
Penningmeester, J.M. da Costa, S. da Silva, 2e Secretaris.
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slechts de in het adres opgenomen grieven, die den bitteren wrok hebben doen
ontstaan. Met wijze gematigdheid zijn door de opstellers alleen die gewelddaden en
vijandige bepalingen van de republiek Venezuela ten opzichte van onze kolonie in
het adres opgenomen, die in den laatsten tijd zijn voorgevallen, als 't ware de druppel,
die den emmer deed overloopen. Doch reeds jaren lang hebben dergelijke
gewelddaden plaats gevonden, zijn maatregelen, er op berekend, den Nederlandschen
handel en scheepvaart op Curaçao zooveel mogelijk te fnuiken, genomen, en zuchten
onze Benedenwindsche eilanden onder dien druk.
Men moet op Curaçao hebben vertoefd, en vooral, men moet den minderen man
in zijn werk, in zijn dagelijksch leven hebben kunnen gadeslaan, in zijn kleine barkjes
met hem op zee zijn geweest, men moet zijn zwoegen en werken om den kost te
verdienen, hebben nagegaan, om een juisten indruk te verkrijgen van de angst en
verslagenheid, die het volk drukken, voor dat zwaard van Damocles, dat hun
voortdurend boven het hoofd hangt. Men moet een schoener, aan welken onverwacht
en volkomen willekeurig het lossen in een Venezolaansche haven ontzegd was,
onverrichter zake met al zijn passagiers en goederen hebben zien terugkeeren in de
zoo juist verlaten haven van Curaçao en de schrik en woede van het volk hebben
aanschouwd, men moet de berusting hebben bewonderd, waarmede de visschers,
evenals de Russische boer met zijn ‘waarom ook niet?’, u vertellen, hoe de visscherij
op de Roques-eilanden, vroeger zulk een ruime bron van bestaan, nu bijna geen
voordeel meer oplevert, omdat Venezuela het visschen daar bijna onmogelijk maakt;
men moet de nijpende armoede kennen, die onder de mindere bevolking van Curaçao
heerscht, en de met hooghartigen trots verborgen gehouden verarming van meerdere
vroeger gegoede families hebben aanschouwd - om werkelijk in te zien, van hoe
overwegende beteekenis dit alles voor onze kolonie is, en ten volle te beamen de
woorden van het adres, dat Curaçao thans een crisis doorleeft, zoo hevig als nooit te
voren, een crisis, die van het toch reeds verzwakte organisme zijn laatste krachten
vergt.
Moge die crisis door de krachtdadige hulp van het moederland spoedig voorbij
zijn; want slechts van Nederland zelf kan op het oogenblik de redding komen, en
slechts eene regeling, die ook voor de toekomst vaste waarborgen geeft, kan hier
helpen en den vroeger zoo krachtigen tak van onzen Nederlandschen stam voor
afsterven behoeden.

Ingezonden.
Over de Friezen en hun eigen taal.
P o t c h e f s t r o o m , 29 Juni 1908.
In het Mei-nr. van Neerlandia las ik onder bovenstaand opschrift een ingezonden
stuk, waarin de schrijver de vraag doet of Friezen in het A.N.V. horen en of Friezen
Nederlanders zijn? Schrijver schijnt speciaal het oog te hebben op de ijveraars voor
hun taal.
Dat de Friezen ijveren voor hun eigen taal, strekt hun geheel niet tot eer, beslist
niet, het is een natuurlik gevolg, het zijn Friese klanken, die wij van onze moeders
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het eerst horen, derhalve is die taal onze moedertaal, in de Friese taal krijgen wij
onze eerste opvoeding, wij denken in die taal; de taal in onze speeljaren en zo voort
tot aan onze dood is altijd die zelfde ‘Fryske tael’. De Fries is trots op die eigen taal,
en wil die taal niet alleen behouden maar ook ontwikkelen. Friesland heeft eigen
zeden en gewoonten. Hij is geen Hollander, wil ook geen Hollander zijn, want hij
heeft geen stamgemeenschap met de Hollander, Friesland werd lang voor onze
jaartelling door Friezen bewoond en wist zich door alle tijden heen als volk te
handhaven, waardoor er voor de Fries goede redenen bestaan om trots te zijn op zijn
land, zijn taal en volk. Maar wij zijn ook Nederlanders: 1o. omdat onze
gemeenschappelike belangen zo nauw verbonden zijn; 2o. omdat de Friezen ook
leden zijn van het Nederlands Gemenebest en dat wij Nederlanders zijn, ook daar
zijn wij trots op. Een Fries, die het bewustzijn heeft, dat hij Fries is, is altijd een goed
Nederlander en voelt zich genegen om iets te doen voor dat Nederlanderschap. Hij
wil derhalve samenwerken met het A.N.V. tot verspreiding niet van zijn eigen
moedertaal, maar wel degelik ter bevordering van de verspreiding van de Nederlandse
taal (Vooral van de Nederlandse Stambelangen. Red.), natuurlik niet om zijn eigen
taal in eigen land te verdringen, hetgeen de bedoeling van het A.N.V. ook niet zijn
kan; de Fries wil optreden, daar waar hij in algemene zin ophoudt Fries te zijn, maar
Nederlander blijft. Voor het A.N.V. bestaat dus geen gevaar om de Friezen te
verliezen, maar wel hoop om ze te winnen, natuurlik zo lang van de zijde van het
A.N.V. geen pogingen worden aangewend om de Friese taal op een of andere wijs
te benadelen.
S. DE JONG.
Dit laatste ligt allerminst in de bedoeling van het A.N.V. Zie ook ons naschrift in
het Mei-nr. Red.
***
Van den heer J. van Ravenheim, de schrijver van het stuk in het Mei-nr., ontvingen
wij nog een artikel over de kwestie. Uit gebrek aan plaatsruimte kunnen wij het niet
opnemen, maar op zijn vraag omtrent het algemeen gesproken Nederlandsch willen
wij toch dit antwoorden:
Wij verstaan onder algemeen gesproken Nederlandsch hetzelfde wat Matthias de
Vries er onder begreep, toen hij schreef: ‘Het raadplegen der l e v e n d e , der
g e s p r o k e n taal, dat is het ware, het eenig middel om hier met zekerheid te werk
te gaan’. (Inl. Ndl. Wdb. blz. LXIX). Daaronder verstond hij niet de dialekten, maar
ook niet het surrogaat, de boekentaal, dat blijkens de werkelijkheid en het schrijven
van den heer v.R. er vaak voor doorgaat. Het is zeer zeker de beschaafde omgangstaal,
maar in ons vertellen loopt die a l s v a n z e l f over in dieper zin hebbende, minder
gewone, teekenende woorden; maar ook die leven. In Indië ontstaat soms door
afzondering van het levende Nederlandsch, door slechte schoolboeken en verstijvend,
d.w.z. stijf wordend en -makend Nederlandsch, bij de meesters een onnederlandsch
Nederlandsch, dat door verblijf in Nederland weer lenig en levend wordt, het doode
uitstoot.
Van daar het groote belang van druk Stamverkeer.
Zie verder over de taalkwestie: F. Buitenrust Hettema: Ta a l - e n
D i c h t e r s t u d i e s en J.G. Talen, R.A. Kollewijn en F. Buitenrust Hettema:
N e d e r l a n d s e Ta a l , proeve van een Nederl. Spraakleer.
Het beste schoolboek is, dat wat zich bij de levende spraak aansluit; de beste krant,
die waarin de schrijver spreekt als Brusse in zijn O n d e r d e m e n s c h e n .
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Dan is er eenheid.
Geach'e Redacteur,
Het Nederlandsch Jongelings-Verbond (Beschermheer Z.K.H. Prins Hendrik der
Nederlanden), wenscht landgenooten, die zich in 't Buitenland moeten gaan vestigen,
den weg in den vreemde eenigszins
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gemakkelijk te maken door hun een vriendenkring te wijzen, die hen met alle
welwillendheid zal ontvangen.
Chr. Jongelings-Vereenigingen op vele plaatsen hebben zich bereid verklaard
aankomende l a n d v e r h u i z e r s , over wie ons Verbond inlichtingen verschaft
behulpzaam te zijn.
Wie dus f a m i l i e -l e d e n of v r i e n d e n heeft, welke zich naar 't B u i t e n l a n d
zullen begeven, wijze hen op 't adres der Commissie voor deze zaak, waar ook gaarne
alle mededeelingen aangaande bedoelde personen worden ingewacht.
(Zij, die naar N o o r d -Amerika gaan wenden zich bij voorkeur tot den heer W.
Wagenaar, Goudschestraat 30, Rotterdam, bij wien tevens introductie-brieven voor
Amerikaansche Chr. Jongelings-Vereenigingen en verdere inlichtingen verkrijgbaar
zijn.
Voor Z u i d -Amerika is 't adres bij den heer J.Ph. Marmelstein, Reyer Anslostraat
28, Amsterdam).
De Commissie voornoemd:
J.Ph. MARMELSTEIN, Reyer Anslostr. 28, Amsterdam.
W. LIOTARD, Stationsweg 3, Rotterdam.
W. WAGENAAR, Goudschestr. 30, Rotterdam.
P. v.d. AKKER, Delftschepoortpl. 7, Rotterdam.
J. HOOGWERF, Gorredijk (Fr.).
J.H. TIMMER, Heiligerlee (Gron.).

P o t c h e f s t r o o m , 15 Mei 1908.
Mijnheer de Redacteur,
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond en iemand, die belang stelt in
zijn vooruitgang, van wege het groote nut, dat dit Verbond heeft ook voor ons hier,
zou ik gaarne het volgende onder de aandacht brengen van het Bestuur en de leden
van ons Verbond. Er is namelijk iets in de statuten van deze vereeniging, dat bij
verscheidene Afrikaners een struikelblok is, om als lid toe te treden.
Zooals in de statuten omschreven, beoogt het Algemeen Nederlandsch Verbond
de verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van d e n N e d e r l a n d s c h e n
stam en is het werkzaam voor de handhaving en verbreiding van de
N e d e r l a n d s c h e t a a l . Nu is het een feit, dat er hier honderden Afrikaners zijn,
die zich niet kunnen rekenen te behooren tot den Nederlandschen stam en ook zijn
er velen die voelen voor de handhaving van hun eigen taal, maar op het standpunt
staan, dat de Nederlandsche taal de hunne niet is. Bij hen heerscht de indruk, dat het
Algemeen Nederlandsch Verbond eene vereeniging is, waartoe alleen Hollanders
kunnen toetreden als lid.
Dit is nu wel niet het geval, maar de statuten geven er wel aanleiding toe. Zou het
niet mogelijk zijn, dat er een zoodanige verandering werd aangebracht, dat dit bezwaar
niet meer werd gevoeld. Hoe zou het zijn, als men aan de zinsnede: ‘Het is werkzaam
voor de handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal’, toevoegde: ‘in al
hare vertakkingen, n.l. Hollandsch, Vlaamsch en Afrikaansch-Hollandsch’ of iets in
dien geest. Door het Afrikaansch-Hollandsch officieel te erkennen zal het Verbond
hier veel meer in de smaak van de Afrikaners vallen en zijne werkzaamheid hier
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brengen op een terrein, waar het de beste kansen tot slagen heeft. De broeders in
Nederland behoeven zich er heusch niet ongerust over te maken, dat het
Afrikaansch-Hollandsch zich zal ontwikkelen in eene richting, die al verder en verder
van de Hollandsche taal af zal voeren. Integendeel er zal altijd meer en meer
toenadering komen. Ieder, die er ernstig naar streeft om onze taal vooruit te helpen,
zal moeten erkennen, dat een goede kennis van de Hollandsche taal daarbij onmisbaar
is, en ongetwijfeld zullen we om meer buigzaamheid in onze taal te krijgen al nader
en nader aan de Hollandsche taal komen.
Laten wij dus niet over kleinigheden kibbelen, maar het groote doel voor oogen
houden, dat hier in Zuid-Afrika zeker meer bevorderd zal worden door officieele
erkenning van de Afrikaansche taal.
Daardoor komen we tegemoet aan de bezwaren van den Afrikaner, die zich nu
eenigszins miskend acht of vreemd voelt tegenover het Verbond. Wat ook onze
oorsprong moge geweest zijn, vandaag voelen wij ons een en dat wordt veroorzaakt
door onze taaleenheid. De taal is de band, die ons aan elkaar bindt en wanneer die
in het banier staat zullen wij ons er niet over bekommeren of we tot den
Nederlandschen stam behooren of niet.
Ik heb de eer te zijn
Uw dienstw. Dienaar,
Dr. H.D.J. BODENSTEIN.
De Red. komt in het volgend nummer op bovenstaande beschouwing terug.

Ned. briefwisseling met Vlaanderen.
Dezer dagen ontving ik het bezoek van een vertegenwoordiger van de Clouterie de
Gentbrugge, met verzoek, een prijs-courant, in 't Nederlandsch, waarvan de firma
zich in Holland wil bedienen, na te zien. Ik vernam van hem, dat Hollandsche firma's
zijn firma in 't Fransch aanschrijven, een Fransch, dat dikwijls o n v e r s t a a n b a a r
is. Somwijlen wordt zelfs wel eens een Nederlandschen brief in 't Fransch beantwoordt
uit Holland! En wel eens in 't Engelsch! Met alle macht zou dat toch moeten te keer
gegaan worden. Duitsche firma's beantwoorden Fransche brieven in 't Duitsch.
H. MEERT.

Allerlei en mededeelingen.
Sprekers voor 't Verbond.
Alle sprekers, zangers en voordragers, die zich in den komenden winter beschikbaar
willen stellen om voor de Afdeelingen van het A.N.V. in Noord en Zuid op te treden,
worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan te melden aan het Kantoor van het
A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
Reeds gaven zich op:
1. Mej. Veer de Vere, officier van de Academie te Parijs, 31 Boulevard
Bonne-Nouvelle.0
Onderwerp: De Fransche Revolutie in woord en beeld.
2. Mevr. Marie E. Arntzen-Wafelbakker, Marnixkade 17, Amsterdam.
Voordrachtavonden op Dramatisch-, Lyrisch- en komisch gebied.
Voordrachtenlijst wordt op aanvraag toegezonden.
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Gedenkplaat ter eere van Van der Capellen tot den Pol.
Gelijk in de dagbladen vermeld stond, is op 6 Juni j.l. te Zwolle de gedenkplaat
onthuld, die de Holland Society te Nieuw-York heeft doen aanbrengen in het door
wijlen Van der Capellen tot den Pol te Zwolle bewoonde huis. Gelijk men weet, heeft
hij zich ten tijde van den onafhankelijkheidsoorlog zeer verdienstelijk gemaakt ten
opzichte van de Amerikanen. Naar aanleiding dezer feestelijkheden schreef Dr. N.A.
Cramer een paar artikels over het leven van Van der Capellen in de Provinciale
Overijselsche en Zwolsche Courant, waarin de schrijver o.m. zegt:
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Het standpunt dat wij, Nederlanders, innemen en innemen moeten ten opzichte van
de nagedachtenis van Van der Capellen tot den Pol, is niet hetzelfde, als hetgeen
ingenomen wordt aan de overzijde van den Oceaan. Zijn wij verplicht met
nauwgezetheid al zijn daden te wikken en te wegen om tot een rechtvaardig oordeel
te geraken, het is den Amerikanen vergund, en het is hun recht, slechts op die te
letten, welke in heel zijn publieke leven het meeste tot zijn eer strekken: zijn hartelijke
liefde voor de zaak hunner vrijheid, zijn krachtdadige hulp in tijden, toen er zelfs
voor den schrandersten eigenbaatzoeker nog nauwelijks een flauwe hoop op loon
daarvoor geschemerd zou hebben.
Van de dankbaarheid, daarginds voor Capellen gevoeld, was Dr. W. Elliot Griffis
te Ithaca in den staat Nieuw-York, de tolk, o.a. toen hij in zijn ‘Brave little Holland
and what she taught us’, blz. 229, hem met warme woorden herdacht als den man,
die de eerste kampvechter voor de Amerikaansche zaak ten onzent is geweest. De
heer Elliot Griffis is een bekend en geëerd schrijver, die een bijzondere voorliefde
voor ons volk heeft; onze taal kent hij grondig en de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde telt hem onder haar buitenlandsche leden.
Niet tevreden met die hulde in woorden, is bij Dr. Elliot Griffis het denkbeeld
gerezen om door een gedenkplaat te Zwolle, een blijvend teeken van erkentelijkheid
aan latere geslachten te vermaken. Zijn daartoe strekkend voorstel werd door de te
Nieuw-York gevestigde Holland Society aangenomen.
Intusschen had Dr. Elliot Griffis zich tot zijn vriend, den heer P. Lycklama à
Nyeholt gewend met verzoek om zijn medewerking te verleenen tot hetgeen met de
aanbrenging dier gedenkplaat in verband zou staan. Natuurlijk riep de heer Lycklama
de hulp in van het Bestuur der Vereeniging tot Beoefening van Overijselsch Regt en
Geschiedenis en deze werd gaarne verleend.
De Holland Society wees voor de gedenkplaat een afzonderlijke commissie aan,
waarin de heeren John R. van Wormer, als voorzitter; Henry L. Bogert, als secretaris
en Arthur H. van Brunt, als penningmeester, zitting namen. Aan de noodige fondsen
ontbrak het al spoedig niet en de ‘Gorham Company’ te Nieuw-York werd belast
met het ontwerpen en het gieten van het monument. Zij is daarin uitmuntend geslaagd
en haar werkstuk voldoet aan de strengste eischen der kunst. De voorzitter der
commissie is naar Europa overgekomen om de gedenkplaat te onthullen.
Den heer Van Wormer, wiens naam reeds ons aangenaam aandoet, zagen wij met
vreugde in ons midden, als den vertegenwoordiger van de Holland Society, de
vermaarde Vereeniging, die nu reeds 23 jaren lang er voor waakt, dat bij de grootsche
ontwikkeling der Unie, die van alle intellectueele krachten aldaar de meest rustelooze
inspanning vergt en er de aandacht meer op de toekomst dan op het verleden gevestigd
doet houden, het bewustzijn met verloren ga, dat voor een klein deel naar den bloede,
voor een veel grooter naar den geest, de Republiek der Vereenigde Nederlanden
Amerika's moederland is geweest. Gelijk Washington, aan Capellen zijn dank
betuiglend, in één adem met zijn persoon van ons volk gewaagde, zoo gaat, wij
gevoelen het, die hulde in wezenlijkheid boven Capellen uit en is zij een eerbetoon,
door het jonge volk aan het oude gebracht.

Het Ned. Lied.
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Het voorbeeld door den heer Hullebroeck met zijn schenking van een partij zijner
liederen aan het A.N.V. heeft navolging gevonden.
De bekende Delftsche toonkunstenaar, de heer J.P.J. Wierts, heeft een honderdtal
zijner ‘Liederen voor 't Volk’ (4 bundels) geschonken aan Groep Ned.-Indië en een
vijftigtal aan Groep Suriname.

De Toekomst van Curaçao.
Over ‘De Toekomst van Curaçao als Nederlandsche Wereldhaven in West-Indië’
heeft de heer J.C. Loman, civiel-ingenieur, den 11en Mei een lezing gehouden voor
de Groep Suriname van het A.N.V.
De lezing is in druk verschenen en aan de leden der Eerste en Tweede Kamer en
de pers gezonden.
Een beperkt aantal exemplaren van dit geschrift is tegen toezending van 25 cent
verkrijgbaar aan het Kantoor A.N.V. te Dordrecht.

Doel der Friesche Beweging.
Een woord van Dr. Schepers:
Het hoge doel van de Friese beweging is met de naam van inwendige zending te
betietelen: nader tot elkaar brengen van mensen van allerlei stand en, bij die allen,
opwekking tot waardering van het eigene en wel van het meest eigene, dat een mens
kan hebben, z'n taal in de eerste plaats, opwekking en ontwikkeling door dat eigene
van dáárvoor juist bij uitstek vatbare elementen uit het Nederlandse volk;
wakker-maken van het streven, zich dat ras waardig te betonen, dat nu tenminste al
20 eeuwen op dezelfde plek gewoond, geleefd en gestreden heeft, om vrij te zijn van
mensen en van de zee; het oude: ‘adeldom brengt plichten mee’ de suffenden toe te
roepen en zo niet mee te helpen aan verdelen van het land, maar aan veredelen, want
waar de delen verbeterd worden, komt dat het geheel ten goede.

Holland op zijn allermalst.
Een Amsterdamsche bankinstelling zond aan het A.N.V. te Dordrecht een Duitsche
briefkaart om de administratie te herinneren, dat ze nog geen antwoord had op haar
‘letztes Schreiben’.
Natuurlijk ging de briefkaart terug, beplakt met een groen zegeltje.

Amsterdam, Rotterdam, Dordt!
De heer Charles Boissevain schrijft uit Indië aan het Handelsblad in een zijner Van
Dag tot Dags:
Volgens W.A. van Rees zong de bootsmansmaat in de gouden eeuw der zeilschepen
weleer, als de ra's gebrast werden en de matrozen aan de lijnen trokken: ‘h e !
d j u l l e m a n h o , h é !’, waarna hij eindigde met drie fiksche rukken, onder
aanroeping der drie Nederlandsche hoofdhandelsteden: ‘A m s t e r d a m !
R o t t e r d a m ! D o r d t !’ Vooral dit laatste woord ‘D o r d t ’ zeide van Rees, scheen
de spieren bijzonder te spannen... ‘want het touw kraakte er van!’
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Alle hens aan de touwen! Mannen-broeders, er is nog zooveel te doen in Tropisch
Nederland! Brengt werkkracht en kapitaal! Trekken, jongens! Trekken! De ra's
gebrast want de Noordwester blaast... rept je... Naar d'Oost, naar d'Oost!
‘H e ! d j u l l e m a n , h é !
A m s t e r d a m , R o t t e r d a m , D o r d t !’

Een woord van Burgemeester Zimmerman
De Burgemeester van Rotterdam heeft aan het feestmaal ter gelegenheid van het
Internationale Handels- en Scheepvaartfeest o.m. deze gulden woorden gesproken:
Wij wenschen onze plaats onder de zon te handhaven. Wij wenschen niet te zijn
het Holland van curieus gekleede boeren en boerinnen, het Holland van de smalle
kanalen, noch het Holland der oudhedenwinkels; niet een museum van
merkwaardigheden willen wij zijn, maar een land, met een ligging als weinige in de
wereld, met eere deelnemende aan den vreedzamen wedstrijd der volkeren, er naar
strevende in de 20ste eeuw in handel, nijverheid, scheepvaart en beschaving de
reputatie te kunnen handhaven, welke onze voorouders ons nalieten.
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De Nederlanders in Hongarije.
De heer R. Venema, die tracht de Nederlanders te Fiume (Hongarije) voor het A.N.V.
te winnen, schrijft in ‘Eigen Haard’ van 1 Aug. o.m.:

Kijkje in de torpedofabriek van Whitehead & Co. te Fiume, met den Directeur der afdeeling
onderzeebooten, den oud-zeeofficier P. Koster, door verschillende Nederlandsche werklieden omringd.

‘Tot voor een vijf-en-twintig of dertig jaren was de scheepsbouw hier langs de
kust van Fiume en Kroatie de voornaamste tak van industrie. Merkwaardig, dat deze
zich thans in Fiume weer begint te ontwikkelen, en dat het Hollanders zijn, die hieraan
den stoot gegeven hebben. Aan de torpedofabriek van Whitehead & Co. is namelijk
sedert het vorige jaar een afdeeling voor onderzeebooten verbonden, aan welker
hoofd de oud-zeeofficier, de heer F. Koster, staat. De directeur wordt door een groep
Hollanders ter zijde gestaan, die de kern vormen van de onderzeebooten-afdeeling,
en specialiteiten zijn in de verschillende takken van het scheepsbouwbedrijf’.
Op bijgevoegde foto ziet men de Hollandsche werklui, met hun directeur in het
midden, op een aan de werf in aanbouw zijnde onderzeeboot. De tweede links van
den directeur is diens rechterhand, baas Pieter de Kreek.
De Hollandsche kolonie telt ongeveer 30 zielen.
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Wat is er in een naam?
Johanna van Linden van den Heuvell, zoo is de naam van een jonge Nederlandsche
zangeres, reeds vermaard in eigen land en in den vreemde. Maar dien naam, dien
goeden vaderlandschen naam, die al klonk van zelf en waaraan haar klankrijke stem
nieuwen klank had gegeven, dien naam gaat zij afleggen.
Want, zoo staat er in de krant, zij moet in het buitenland zingen, en om verwarring
te voorkomen met namen, die op den hare lijken, heeft zij een kunstenaarsnaam
aangenomen. Zij zal voortaan Tilia Hill heeten.
Dat is niet zoo mooi als Johanna van Linden van den Heuvell, vinden wij; maar
het is Engelsch. En aan de Angelsaksen schijnt het halve heden en misschien de heele
toekomst te hooren. Een jaar of twintig geleden, zou onze kunstenares zich allicht
Jeanne de la Montagne of Tiglia Collina hebben genoemd. Nu is zij Miss Tilia Hill.
Zou 't haar ook op haar loopbaan baat brengen, dat zij haar Hollandschen naam
heeft afgelegd? Jammer dan, dat Messchaert, van Rooy en anderen er niet aan hebben
gedacht.
Is de Engelsche naam een hulde aan de opkomende Angelsaksische muziek? Er
worden al meer zangeressen en zangers met Engelsche namen bekend in de
concertzaal en in de opera. Amerika zal weldra de wereld met zijn ‘zoete keelen’
overstroomen, zei onlangs een musicus uit de Vereenigde Staten. En een Amerikaan,
pas van de Filippijnen gekomen, hoorden wij voorspellen, dat geen volk zoo muzikaal
is als de Filipino's, Amerikaansche onderdanen, en mettertijd de wereld vervuld zou
zijn van den roem van hun zang en spel. Die Filipino's dragen wel meest Spaansche
namen, maar zij kunnen die voor Engelsche verruilen.
Met dat al, wij Hollanders zijn nog niet zoo verwend door den roem van onze
kunstenaars van spel en zang - al is die roem niet meer van gisteren - dat wij niet
liever zouden zien, dat een onzer begaafde zangeressen haar ronden Hollandschen
naam behield of er een aannam van Dietschen klank.

Holland op zijn malst.
Neerlandia krijgt allerlei kleine mededeelingen voor deze rubriek, maar heeft er niet
altijd plaats voor. Uit den hoop enkele; namen blijven zooveel mogelijk nog
achterwege:
In Plan C. Rotterdam, op de ramen van een modezaak: Grande mise en vente. En
op de deur: geverft.
Ook in Rotterdam bij een kapper op de abonnementskaarten: Champoing
Américaine. Brosse mécanique électric. En op de keerzijde: Scheeren. Shamponeeren
of friction. Coup de Brosse electric.
Te Ginneken is de nieuwe burgemeester ingehuldigd. Volgens de courant kwam
de jongejuffrouw Coolen naar voren en zeide in keurig Fransen het volgende gedicht:
En ce jour d'allégresse
Je vous offre mes voeux,
Au nom de la jeunesse
Représentée en ces lieux.
Soyez de ce village
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Le Père et l'Ornement,
Guidez-le en homme sage
Un mi-siècle durant.
Aux fonctions de Maire
Parfois pleines d'ennuis,
Joignez celles d'un père
Pour vos enfants chéris.

En wat er meer volgt aan kinderlijke wenschen bij de komst van een nieuwen
burgervader.
Van de vereeniging ‘Hou' en Trouw’ te Amsterdam aan een zijner leden op den
briefomslag: Den Heer .............. c/o. Royal Dutch Mail, Paramaribo.
In het Handelsblad van Antwerpen, met niets dan Hollandschen tekst en
aankondigingen, in het Fransch een advertentie: Royaume des Pays-Bas.
Administration des Domaines. En dan een veiling zoo en zoo ‘par le Receveur de
l'Enregistrement et des domaines à Dordrecht, à l'hôtel Koophandel en Zeevaart enz.
enz.
't Is of men een courant leest uit Napoleons tijd, toen Dordrecht lag in Le
Département des Bouches de la Meuse. Foei.
Van minder voornaam gedoe getuigen de eeuwige Ansichten, Aanzichten of
Ansichtskaarten. Zulke leelijke dingen verraden dadelijk de geestelijke
minderwaardigheid van den gebruiker. Heel wat voornamer is daarentegen weer de
hoogheid waarmee tal van onze zangers en zangeressen het Nederlandsche lied
versmaden. In Parijs, waarvan ditmaal de klacht kwam, voor de zooveelste maal,
zingen ze Duitsch. Hebben wij Nederlanders, dan geen goede oorspronkelijke
zangmuziek? Ja wel meneer, maar weinig goede oorspronkelijke zangers. Duitsch
broedsel meest.
Iemand is verontwaardigd over een armen schoenpoetser bij de Amsterdamsche
Beurs, die op zijn bankje liet schilderen: Abonnement à semaine pour décrotter. Wij
niet. Als we op de Beurs zelf lezen Royal Lunchroom, Premier Stores, Safe Deposit
enz., dan denken wij: zoo heer zoo knecht. Van dezelfde familie als de lunchroom
en consorten is de Showroom, Gebouw Velox, Amsterdam. Waarom niet uitstalkamer?
Maar dan niet op de ramen: Absolute Accuratesse Gegarandeerd, zooals een andere
Amsterdamsche firma, naar ons door een Antwerpsch koopman wordt geklaagd, in
haar brieven verklaart. Tegen het verlies aan goed Nederlandsch mag hier als winst
worden geboekt een nieuw soort van Generaals, al is het niet in ons leger. Een firma,
eveneens te Amsterdam, is Generaal-Vertegenwoordiger geworden.
Bij het lezen van gebrekkige Hollandsche teksten buitenlands zijn wij Hollanders
licht geneigd de goede bedoeling te waardeeren. Wij erkennen de moeilijkheid om
in een vreemde taal zich betamelijk uit te drukken. Als wij het niet wisten dan zouden
de Fransche advertenties en drukwerken van Nederlanders in Nederland het ons wel
leeren. Maar 't kan ook een bespotting worden en dan danken de Nederlanders voor
de poespas. Zoo de Coco van Calaber waarvan iemand in Luik: ‘einige agent et
dépôthouder’ is. Men kan bij hem een kleine ‘hoeveilheid’ in proefdoos krijgen,
tegen 0.80 cent in ‘poetzegels’. Het is een poeder ‘waarmede de industriehoofden,
alsmede de legerhoofden een verfrispbende goedekoope drank voor de harbeiders
en de soldaten fabriceeren. Ded inhoud van een doos in houderd liter water geeft
dumiddelijk een uiterst aangename drank. De coco wordt in drie worochillende
aromas vervaardigd’. De meer goed bedoelde dan duidelijke slotzin is: Geheel tot
wer orders, verblijven enij. Hoogachtend wid der dwes - volgt onderteekening.
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Tegenhanger is het Fransch van het Menu du Lundi 25. Mai '08 van een bekend
eethuis in Rotterdam. Die schaft o.a. Beefsteack Marchand du Vin en Ommelette du
fromage. Voor de liefhebbers ook het zeer bijzondere Viande froid à sortie; zeker
van een kalf met vijf pooten. Met die meneer uit dat eethuis, die, dat is waar ook,
ook nog Boeuf bouilli à la Vindigrette levert, zou kennis moeten maken de handelsman
uit ‘Sloterdijk près Amsterdam’, die op zijn briefkaarten drukt (hij doet in siervogels
en derzelver eieren): Fournisseur de toutes les jardins zoölogique.
Coco-Fransch van 't zelfde allooi als dat Hollandsch uit Luik. Nee, zalig dan in
Den Haag, in de Prinsenstraat: ‘Fijn geparfumeerde Odeurs in diverse parfums’. Dat
ruik je.
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt eigen handel en nijverheid!
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Het voetspoor der vaderen.
In het Juni-nummer (zie blz. 117) werd een en ander meegedeeld over de inwijding
van het Wilhelmina-Hospitaal en de Nederlandsche kerk te Smyrna, wier herstelling
mogelijk is gemaakt door giften van particulieren in Holland en de Levant en met
steun van de Nederlandsche Regeering.
Eenige foto's door den secretaris der afdeeling Smyrna van het Algemeen
Nederlandsch Verbond gezonden, kwamen te laat om ze bij het verslag nog te kunnen
opnemen.
De eerste hierbij afgedrukte foto stelt voor de vernieuwde Hollandsche kerk en
het oude kerkhof met verscheidene Nederlandsche graftomben van voor drie eeuwen,
waarover Maurits Wagenvoort o.a. in jaargang 1905 van het bekende maandschrift
‘Op de Hoogte’ belangrijke mededeelingen heeft gedaan.

De nieuwe Holl. Kerk en het Holl. Kerkhof te Smyrna.

De groote foto geeft het geheel herstelde Wilhelmina-Hospitaal te zien.
Mogen deze afbeeldingen nogmaals de aandacht vestigen op en de belangstelling
verlevendigen in de
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Het Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna.

overblijfselen van Hollands vroegere betrekkingen in den vreemde.

Holland op zijn best.
Te Londen is ter gelegenheid van het wereldcongres voor teekenonderwijs een
tentoonstelling voor teekenonderwijs gehouden, waar de Nederlandsche inzending
zeer de aandacht trok. Het schoolbestuur te Leeds, verzocht het Nederlandsche comité,
deze inzending ook aldaar te mogen tentoonstellen. Slechts enkele andere inzendingen
viel dezelfde onderscheiding ten deel.
Bovendien komen talrijke aanvragen, naar aanleiding dezer inzending in, om
programma's en leerplannen van de Ned. scholen, voornamelijk uit Frankrijk,
Engeland, Rusland en Finland.
***
Aan de hoogeschool van Berlijn wordt een nieuw Lectoraat in Nederlandsche taal
en letterkunde ingevoerd. Voor deze plaats komt Dr. Van de Wijer, van Brugge, in
aanmerking. Zijn benoeming zou ophanden zijn.
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Het Fransch op de bijzondere R.-K. Gymnasia.
In de Limburger Koerier van 23 Juli komt ‘Een Limb. oud-student’ met
verontwaardiging op tegen het feit, dat bij de prijsuitdeeling, ter gelegenheid van het
eind-examen aan het bijzondere Gymnasium te Roermond, de Fransche taal gebezigd
werd.
Het doet hem smartelijk aan, dat dit geschiedt in een Ned. college met Ned. leeraren
en leerlingen voor een Ned. publiek.
‘Twee zaken zijn hier mogelijk’, schrijft hij.
‘Ten eerste kan het zijn, dat de daar vergaderde Nederlanders hun Nederlandsch
niet of slecht kennen. Dit zou mij niet verwonderen, daar de verplichte spreektaal
der leerlingen het Fransch is.
Och, spreekt met uwe klasgenooten en vraagt hen, wat ze in 't werkelijk leven met
dit hun aangeleerd Fransch konden uitrichten. Spottende gezichten en ironische
glimlachjes bewijzen immer, dat dit Fransch slechts een verbasterd Nederlandsch
was.
Het noodlottige gevolg echter is: onze jongens kennen noch Fransch noch
Nederlandsch.
Ten tweede is het mogelijk, dat men de Fransche taal gebruikt, omdat men de
Nederlandsche voor zóó plechtig eene prijsuitdeeling te gering acht.
Mij dunkt toch, dat, hoewel de Fransche taal op deze colleges de verplichte
spreektaal is, bij officieele plechtigheden men wel het Nederlandsch mocht gebruiken.
Of zou ik me vergissen, en is de taal, die Vondel en Gezelle goed genoeg vonden,
niet goed genoeg meer voor onze katholieke gymnasia?
Of zou het waar zijn, dat de taal onzer geleerden en staatslieden onzen jongens te
min moet zijn.
Of is de taal, waarin ons volk tot God bidt, niet waardig, te dienen tot het voorlezen
van enkele jongensnamen?
Neen, neen! laten we ons niet opwinden, maar het is droevig te zien, hoe op deze
wijze onzen jongens eene minachting voor hun eigen moedertaal wordt opgedrongen;
zóó groeit met hen op de idee, de vaste idee, dat in beschaafde kringen slechts Fransch
als voertaal mag gebruikt worden.
Ziet dat fiere Vlaamsche volk, ons zoo nauw verwant, strijden en lijden voor zijn
taal! Ziet hun oogen glinsteren als ze hunne zoete “Vlaamsche tale” hooren vloeien
van de lippen; ze zwoegen om hunne taal, die ze op de knie hunner moeder leerden,
te beschaven; ze strijden om de rechten, die men hunne taal onthoudt. Zij strekken
ons tot voorbeeld.
Maar wij, Nederlanders, die zoo trotsch zijn op onze onafhankelijkheid, waarvan
eigen taal een kenmerk is, wij zien dat alles aan, en met een glimlach om de lippen
negeeren wij hun pogen, en bij de plechtigste stonde van het schooljaar, wanneer
alle werk zal bekroond worden en de verdienste beloond, dan achten wij onze taal
te gering en keeren ons tot een vreemde taal, bluffend met het beetje kennis, dat wij
er van hebben’...

Een kluifje voor het Alg. Ned. Verbond.
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‘Wij ontvingen per mail eenig drukwerk van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid
en Handel. Beplakt met een postzegel staat er op het groote couvert nog met vette
letters te lezen F r a n c o , wat geen zuiver Nederlandsch woord kan worden genoemd
Maar daarneven staat, nog vetter gedrukt, zwaar onderstreept: “I m p r i m é s ”. En
dat arriveert dan per E n g e l s c h e mail!
Internationaal, wablief? En het leuke van het geval is, dat geen enkel buitenlander
dat F r a n c o of I m p r i m é s gelezen heeft, want het betreffend couvert is in Den
Haag in een postzak gestopt, waar het te Penang door den N e d e r l a n d s c h e n
postagent voor het eerst pas weer uitgehaald is, die het doorzond naar het Ned.-Ind.
postkantoor hier te stede.
Maar het staat gewichtig: Franco, Imprimés, dát valt niet te ontkennen’.
Bovenstaand stukje komt in de Deli-Courant voor. Neerlandia waardeert de goede
bedoeling.
Maar laat ons noch onder de keerkringen, noch op het Noordelijk Halfrond
overdrijven.
Als Deli-C o u r a n t goed is, waarom deugt f r a n c o dan niet? Wie zet er op zijn
brieven v r a c h t v r i j ? Op kisten en pakken, dan wel.
I m p r i m é s is iets anders. Zonder het te weten evenwel, durft Neerlandia
veronderstellen, dat hier ongewild verzuim, althans geen opzettelijke bedoeling
heerscht. Landbouw, Nijverheid en Handel is gelukkig te wakker en te Hollandsch
tegenwoordig om vreemdeling in eigen land te willen schijnen.
Neerlandia wordt daar gelezen; zeker zal dat zijn uitwerking hebben.

Uit Philadelphia.
Ontleend aan een brief:
‘Wij zijn bezig onder de leeraren en studenten aan de Universiteit van Penna een
Nederlandsche club te vormen, voor allen, die van Nederlandsche afkomst zijn.
Onlangs hadden wij ten huize van Dr. N. Gildersleeve, een kleine reunie, waarbij
onze negen Hollandsche studenten en een twintigtal Amerikanen van Hollandschen
oorsprong, velen met klinkende Hollandsche namen, o.a. De Witt; deze heer was
trotsch op zijn afstamming van de gebroeders De Witt.
Amerikanen zijn trotsch op hun Hollandsche afkomst en ik twijfel niet of ik zal u
binnenkort wel meer over deze club kunnen melden’.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Karel J.C. Roos, vroeger Loosduinscheweg 305, Den Haag.
L.H. Koolhoven, vroeger Paramaribo.
F. van den Burger, vroeger Calle Maipu 1008, Rosario.
A. Marck, vroeger Empresa holandesa del Puerto, Rosario.
Karel Ventimiglia, vroeger Calle Santa Fé 570, Rosario.
J.H. Groenendal, vroeger Gerard Brandstraat 12, Amsterdam.
H. Bussemaker, vroeger 1e Helmersstraat 81, Amsterdam.
L.I. Veder, vroeger Guggerbachstr. 9, Davos Platz.
M.P. Doorenbos, vroeger Haus Albl, Davos Platz.
Mej. C. Piekema, vroeger Academie 10, Breda.
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W.A. Hoek, vroeger orgelfabrikant, Rechter Rottekade 31, Rotterdam.
J. Janse, vroeger directeur Handel en Industrie-Maatschappij, Curaçao (thans
te Amsterdam).
A.H. van Buren Schele, vroeger onderwijzer, Curaçao (thans in Nederland).
A.J.T. Valkenburgh, vroeger Hommelscheweg 361, Arnhem.
N.B. Naar het adres van den heer D.G. van Epen, directeur van de N.V. Centr.
Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's Gravenhage werd in het vorig nummer
gevraagd. Dit berustte op een misverstand. Z. Ed. is niet van woonplaats of
betrekking veranderd.

Arbeidsbeurs.
Onder dit hoofd zullen bij wijze van proef, gedurende eenigen tijd, aanbiedingen van
Verbondsleden voor eenige betrekking worden opgenomen.
Jongeling, 19 jaar, van goede familie, kennende Hollandsch, Duitsch en Fransch,
zoekt plaats op een Hollandsche of Duitsche Paketboot, of een verbintenis voor eene
Nederlandsche kolonie. Brieven aan den heer H. Meert, Secr. Groep B, 21 Spiegelstr.
Gent.
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Na het Leidsche Congres.
Liet men de Nederlandsche (Taal- en Letterkundige) Congressen verdwijnen, dan
zou onherstelbare schade zijn toegebracht aan de Vlaamsch-Nederlandsche zaak.
Niets zou hen kunnen vervangen.
Dat is de reden waarom sedert 1849 nooit de geregelde schakel is verbroken van
die bijeenkomsten, die beletten dat in den dagelijkschen sleur menschen van ginds
en hier elkaar uit het oog verliezen. En steeds breidt zich de kring uit van kennissen
en vrienden over en weer; steeds worden vooroordeelen opgeruimd; de baan wordt
altijd weer verbreed en verder geeffend. Dat ook is een der groote voordeelen dat
telkens een nieuwe stad, over heel de burgerij, in beweging wordt gebracht en meeleeft
in ruimer dan eigen, ruimer zelfs dan nationalen kring, en zich prettig bewust wordt,
dat er een Nederlandsch leven bestaat ook over onze grenzen.
Vlaanderen en Nederland waren de aanleiding tot deze Congressen; langzamerhand,
vooral na de stichting van het A.N.V., werden de bakens verzet. Was het in '99 te
Gent een Javaan, die in het keurigste Nederlandsch sprak over de toekomst onzer
taal op Java, nu was het een van Ambon, ook een wetenschappelijk ontwikkelde,
ook een die in ons land zijne studiën voltooit, die sprak over De Inlander voor en na
de stichting van het A.N.V. En zelfs zij die van den beginne af de werking van het
Verbond in Insulinde hebben gadegeslagen en achtereenvolgens de feiten aanschouwd,
waren verrast toen zulk een onwraakbaar getuige het aandeel van het Verbond liet
zien in den vooruitgang ginder. Dat het daget in den Oosten, een woord van dankbare
hulde komt daarvoor toe aan de Vertegenwoordiging der Groep Nederlandsch-Indië
in ons land, en niet het minst aan het Bestuur in onze kolonie zelf. Zoo rijpt voor hen
ongemerkt de vrucht eener oprechte waardeering.
Die toespraak van Tehupeiory, die algemeene verspreiding verdient, was een der
hoofdmomenten van dit Congres, zooals de toespraak dezen winter van zijn broeder,
in het Koninklijk Instituut van taal-, land- en volkenkunde van N.-I., een ongewone
gebeurtenis werd genoemd. Het zijn gewichtige openbaringen in het geestelijk leven
van een volk zooals het onze, dat plichten en rechten heeft in een uitgestrekt gebied.
Dat zoo iets mogelijk is, het is voor een deel ook te danken aan de Congressen,
waaruit de stuwkracht voortkwam, die veel dat hokte, in beweging bracht.
Eene inrichting van Congressen, wier doel wetenschap is noch letterkunde, maar
persoonlijke bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van wie zich
Nederlanders noemen in den ruimsten zin, is uit den aard der zaak moeilijk, en vooraf
bestemd niet iedereen te bevredigen. Zij is afhankelijk van de zich ontwikkelende
toestanden, die zij niet altijd even gemakkelijk kan bijhouden. Gebleken is ook, dat
men met hervormingen zijn tijd moet afwachten; leiden van kostbaar materiaal is
beter dan breken en geduld is nog altijd een schoone zaak. Dat de Afdeeling
Stambelangen door iedereen moet kunnen worden bezocht, dus niet moet samenvallen
met de andere, was door de Leidsche Commissie uitstekend verzorgd. Dat regen en
storm een wijziging noodzakelijk maakten en de belangrijke Vrijdagvergadering van
Stambelangen daardoor zeer slecht bezocht was, dat was de schuld noch van haar
noch van iemand anders. Toch zal een dergelijke gebeurlijkheid moeten worden
voorkomen. En dat kan ook nu een reglement is aangenomen, waaraan zal worden
vastgehouden.
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Het Hoofdbestuur van het A.N.V. benoemt voortaan eene Commissie van zeven,
die blijft, en bij voorkeur uit Oud-Voorzitters van Congressen zal bestaan. Zij bevat
twee Vlamingen, drie Nederlanders, waaronder een voor de West en een voor de
Oost; dan nog een Zuid-Afrikaan of een vertegenwoordiger van Z.-A.

Neerlandia. Jaargang 12

166
Tot deze Commissie treedt als voorzitter toe de Voorzitter van het A.N.V.
Vraagt men waarom een commissie en niet het Hoofdbestuur van het A.N.V. zelt,
dan luidt het antwoord: de leden van het Hoofdbestuur mogen niet worden
verondersteld een voor een kennis van de geschiedenis der Congressen te bezitten,
noch zelfs daarvoor belangstelling te koesteren. Dat Nijmegen en Deventer aan het
Hoofdbestuur zelf de leiding opdroegen, was oorzaak van volslagen onvruchtbaarheid.
Die Bestendige Commissie kiest de plaats van het volgende Congres; zij stelt zich
in verbinding met inwoners dier plaats tot samenstelling eener Regelingscommissie,
die zij moet goedkeuren, en aan wie de regeling der ontvangst wordt overgelaten.
De regeling der werkzaamheden echter, de indeeling enz. eischt voorafgaand overleg
met de Bestendige Commissie en ten slotte hare goedkeuring.
Binnen drie maanden na het Congres deelt de Regelingscommissie aan de
Bestendige de besluiten van het Congres mede. Deze laatste brengt daarover verslag
uit aan het Hoofdbestuur van het A.N.V. Dit zorgt voor de uitvoering van de voor
uitvoering vatbare besluiten en brengt het verloop ter kennisse van het volgende
Congres. Zoo is de schakel gelegd.
De moeilijkheid van stemrecht is zoo ondervangen, dat dit enkel wordt toegekend
aan hen die, niet lid zijnde van slechts één bepaald Congres, lid zijn van de
Congres-Vereeniging, zich dus aangesloten verklaren bij de elkaar opvolgende
Congressen. Zij betalen een rijksdaalder per congres. Leden van een willekeurig
congres hebben geen stemrecht.
Moge deze regeling niet volmaakt zijn, dat is buiten de Nederlandsche Congressen
ook niemand en niets. De tijd zal wel leeren als er nog iets hapert. Maar vele grieven
zullen op deze wijze kunnen worden weggenomen, dank zij de voorbereiding en
stadige zorg van de Leidsche Regelingscommissie.

Van Ceylonsche ‘Hollanders’.
C o l o m b o , Juni '08.
De pas opgerichte D u t c h B u r g h e r U n i o n , die in 't begin met niet geringe
tegenwerking en verdachtmaking had te kampen, ook daar, vooràl dààr, waar men
't het minste verwachtte, is met Sinterklaasdag klaarblijkelijk onder een gelukkig
gesternte geboren, opdat zij leven zou en groeien en bloeien. Wel werd er een
A n t i -D u t c h B o r g h e r U n i o n gesticht, immers al die duizenden menschen
op het eiland, naar Witsch beweren 20.000, die zich ‘Burghers’ noemden zonder het
te zijn, werden bang voor het behoud van een titel, dien niemand hun denkt te
betwisten, doch waarop zij geen recht hebben. Van de A n t i -D u t c h B u r g h e r
U n i o n hoort men echter niets, terwijl van de D.B.U. de èchte, onlangs het eerste
No. van een drie-maandelijksch tijdschrift is verschenen ‘The Journal of the Dutch
Burgher Union of Ceylon’ (verlaat, want het had reeds 31 Maart l.l. behooren te
verschijnen), waarin zij zich denkt uit te spreken.
Dit eerste nummer van het tijdschrift der D u t c h B u r g h e r U n i o n , dat er wel
ècht Engelsch, althans weinig Hollandsch uitziet, is in menig opzicht voor ons
belangwekkend, immers N o s t r a r e s a g i t u r . Het opent met een afdruk van de
foto, ook in Neerlandia opgenomen, van het te Colombo gehouden eerste
Sinterklaasfeest, en een der stukjes in het tijdschrift is een beschrijving van dat feest,
waarbij twee onzer landgenooten, mej. S. Pieters en de heer Maurits Wagenvoort,
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medewerkten aan het welslagen. Voorts wordt er verslag in gegeven van de
voorbereidende werkzaamheden der oprichting van de Union, met een afdruk van
de C o n s t i t u t i o n en de B y -l a w s , en een lijst van de goed drie honderd leden,
overal op Ceylon verspreid, maar voornamelijk, zooals voor de hand ligt, te Colombo.
Aardig is het in deze lijst de echt-Hollandsche namen te lezen, namen die in Holland
uitgestorven zijn en men enkel op Ceylon vindt of in onzen Oost. Daar is bijvoorbeeld
achttien maal, de talrijkste, vertegenwoordigde familie De Kretser, een naam, als ik
het wel heb, onbekend in ons land, en zelfs op Java of elders in onze koloniën, en
toch zoo goed Hollandsch als eenige andere. De Anthonisz trouwens, tien maal
vermeld, zijn ook niet zoo talrijk in Nederland als op Ceylon. Voorts heeft men
Bartholomeusz, Christoffelsz, Jansz, Maartensz, Paulusz, allen met een z op het eind,
als ik u verzoeken mag, want op die z zijn ze zoo trotsch als een Duitscher op zijn
‘Von’. Is dit niet een van de honderd kleine bewijsjes, die aan te voeren zijn, dat
deze ‘burghers’ wat voor hun Hollandsche afkomst voelen meer dan zoovele echte
Hollanders, die, - God beter 't! - in de Vereenigde Staten niets haastigers te doen
hebben dan hun naam te veryankeeseeren. Niettemin 300 leden, van de 3000
afstammelingen der Compagniesche ‘burgers’, die er toch zeker zijn, is nog slechts
10%: de Dutch Burgher Union heeft dus nog ruimte om te groeien en aan levenslust
ontbreekt het haar niet.
Wat het tijdschrift der Unie betreft, daarin tracht de ijverige heer R.G. Anthonisz,
eere-secretaris der Union en archivaris van het groote Hollandsche archief te Colombo,
zelf met onze taal zeer goed bekend, te verklaren, hoe het gekomen is, dat de
Hollandsche taal zoo geheel en al verdwenen is onder de burgers van het eiland. Daar
zijn er op dit oogenblik hoogstens 10 of 12 die eenige kennis van haar bezitten. De
Hollandsche taal was op Ceylon, zelfs in den tijd der Compagnie, nooit meer dan
een officieele. Behalve de landstaal hadden de eerste Hollanders die er kwamen, een
slecht soort Portugeesch gevonden, en ofschoon het nooit aan pogingen om dit uit
te roeien heeft ontbroken, dit Portugeesch bleef gesproken, zooals de Engelschen
nooit het Kaapsche Hollandsch hebben kunnen uitroeien. Portugeesch is nog langen
tijd door de Hollandsche families gesproken na de komst der Engelschen, en eerst
sinds een jaar of twintig heeft het Engelsch er de bovenhand.
De Gallésche advocaat Mr. P.H. de Vos begint in het eerste No. een lijst van
stamvaders der Hollandsche families op Ceylon, waaruit blijkt, dat, evenals dit op
Java het geval is, de Hollandsche families die reeds in de 17e eeuw kwamen, niet
meer zijn vertegenwoordigd, immers de meeste dagteekenen hun komst uit de eerste
helft der 18e eeuw.
Daar is ook het verslag van een rede uitgesproken in den kring der Unie door den
waardigen doctor W.S. van Dort, een der geachtste ingezetenen van Colombo, over
S o c i a l S e r v i c e , terwijl mej. S. Pieters een beknopt overzicht begint van onze
Vaderlandsche Geschiedenis, waarvan men natuurlijk op de tegenwoordige scholen
in Colombo juist zooveel hoort als de Engelschen kwijt willen wezen, en dit is niet
veel en gewoonlijk niet veel goeds. Wij wenschen het belangwekkende tijdschriftje
een lang leven en ijverige medewerkers, die er misschien ook in Holland wel voor
te vinden zijn. Men kan er zich op abonneeren voor den civielen prijs van f 1.60 per
jaar. Er staat niet bij wie de redacteur is, maar ik mag wel uit de school klappen, dat
dit is de heer R.G. Anthonisz.
De Gouverneur en de Raad van het eiland heb-
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ben onlangs een besluit genomen, waaraan, meen ik, de oprichting der D.B.U. niet
geheel vreemd was, om een der zalen van het Gouvernementshuis te versieren met
alle portretten, voor zoover ze natuurlijk voorhanden en te reproduceeren zijn, van
de Hollandsche Gouverneurs van het eiland, en toen laatst Dr. Hendrik P.N. Muller,
vroeger consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat te 's Hage, een bezoek bracht aan
Ceylon, verzocht de Gouverneur zijn medewerking om deze verzameling in ons land
bijeen te brengen. Wel een bewijs, dat ook de Ceylonsche regeering iets meer
waardeering voor het anderhalve eeuw oude Hollandsche verleden op het eiland
begint te voelen, dat niet 't minst door de Engelschen steeds zeer ongunstig is
voorgesteld.
Ook aan de Wolvendaalskerk is een verbetering waar te nemen. De oude
grafsteenen, of brokstukken er van, die jaren geleden van het ‘fort’ daarheen werden
overgebracht, maar die op de gronden van het kerkgebouw aan verweering waren
blootgesteld, zijn op verzoek van onze regeering nu beter ondergebracht. Zij zijn n.l.
ingemetseld in een der buitenmuren van de kerk, aan den kant waar zij 't minst van
regen en zon te lijden zullen hebben, en zij maken er een goed figuur, ofschoon het
kerkbestuur gemeend heeft ze met een soort teer te moeten beveiligen tegen het
klimaat (!). Laat ons echter dankbaar zijn voor het verkregene.
Wat de uitgave betreft van het rijke Hollandsche archief: men schiet daarmee
zoowel te Colombo als te Madras slechts langzaam op. Te Colombo wordt het eerst
in 't Engelsch vertaald, door mej. Pieters, nu echter met verlof in Nederland. In Madras
heeft men besloten het in het Hollandsch uit te geven bij gebrek aan een goeden
Engelschen vertaler. Natuurlijk zullen de archiefstukken voor de Engelschen dan
blijven wat zij zijn: een boek met zeven sloten. Maar de R o y à l A s i a t i c S o c i e t y
heeft op zich genomen voor een vertaling in het Engelsch te zorgen, zoodra er uit
het archief van Madras een stuk wordt gepubliceerd, dat waarlijk van belang is hum! hum! - voor den Engelschen liefhebber van historische waarheid. Zij zijn echter
niet zoo talrijk in het groote land der Engelschen, en met historische waarheid neemt
men het er niet altijd even nauw.
W. GRADIUS.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Verzoek aan inlichtingenvragers.
Zij, die inlichtingen vragen aan onze Vertegenwoordigers in het Buitenland, worden
verzocht een internationale postcoupon voor antwoord in te sluiten. Ze zijn op elk
postkantoor verkrijgbaar.

Koninginnefeesten.
St. Petersburg.
Nadat gedurende de laatste jaren de verjaardag van H.M. de Koningin vrijwel
onopgemerkt door de leden der Hollandsche kolonie te St. Petersburg was
voorbijgegaan, besloot de Nederlandsche Vereeniging hier ter stede, ditmaal den
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nationalen feestdag bij uitnemendheid te herdenken met een gemeenschappelijken
maaltijd in 't hotel, waar de leden der Ned. Vereen. geregeld hunne gezellige
bijeenkomsten houden.
Nadat des middags de nieuw benoemde consul, de heer H. v. Gilse v.d. Pals,
vergezeld van den vice-consul, den heer F. Gerth van Wijk hunne opwachting gemaakt
hadden bij H. M's. Gezant Baron Sweerts de Landas Wyborgh, vereenigden zich
tegen achten een veertigtal Hollanders aan den smaakvol met groen en bloemen in
de nationale kleuren versierden feestdisch.
In de zaal prijkten tusschen palmgroepen de borstbeelden van Koningin Wilhelmina
en Z.K.H. Prins Hendrik, zoodat het geheel er echt Hollandsch uitzag. Een keurige
spijslijst, met zorg samengesteld, herinnerde bovendien wat de namen der spijzen
betreft aan ons vaderland.
Terstond nam Z. Exc. Baron Sweerts, die de uitnoodiging der Vereeniging, het
maal bij te wonen, welwillend had aangenomen, het woord, om op gevoelvolle wijze
het doel van het feest uit een te zetten en een dronk op onze geliefde Koningin uit te
brengen.
Op uitnemende wijze herdacht daarop de heer M. van Vollenhoven,
gezantschaps-secretaris, de verdiensten van H.M. de Koningin-Moeder. Consul v.d.
Pals stelde een dronk in op Prins Hendrik, die 't op zoo treffende wijze verstaan heeft,
de sympathie van ons volk te verwerven.
Als voorzitter der Ned. Vereen., bracht de heer H. Smelt daarop hulde aan Baron
Sweerts, Z. Exc. tevens den dank der kolonie overbrengende voor zijne
tegenwoordigheid. De heer F. Gerth v. Wijk, vice-consul, richtte zich daarna meer
in 't bizonder tot den heer v.d. Pals, de aanwezigen noodigend hun glas te ledigen
op 't welzijn van den nieuwen consul, die voor 't eerst in deze hoedanigheid onder
de Hollanders aanwezig was. De heeren G. Engberts, G. Peters en J. Peters, stelden
daarop nog heildronken in op den consul, den vice-consul, den
gezantschaps-secretaris, den voorzitter der Ned. Vereen. en den heer Pantekoek,
oud-president der Vereeniging.
Aan gezelligheid ontbrak het niet, waartoe een kleine verzameling Nederlandsche
volksliederen zeker niet weinig bijdroeg.
De viering van den verjaardag onzer Koningin zal zeker nog lang in aangename
herinnering blijven bij de Hollanders aan het Newa-strand.
***
Er worden pogingen aangewend te St. Petersburg een Afdeeling van het A.N.V. te
stichten.

Berlijn.
Ook te Berlijn is de geboortedag van H.M. niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het
Hollandsch Gezelschap, Afdeeling van het A.N.V., had evenals de beide voorgaande
jaren van haar bestaan, alle bekende landgenooten tot bijwoning van dit feest
uitgenoodigd.
Zoo waren in een feestelijk versierde zaal een 80 Nederlanders te zamen gekomen,
allen met het Oranje op de borst.
Er heerschte een geestdriftige stemming, welke het toppunt bereikte na de
openingsrede van den voorzitter. Deze toonde o.a. in welgekozen woorden, de
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beteekenis van dezen dag aan, zoowel voor het vaderland, als voor ons in den
vreemde, eindigend met een krachtig en driewerf hoezee, voor onze geëerbiedigde
Koningin, waarmee alle aanwezigen staande instemden.
Het voorstel: H.M. een gelukwensch-telegram te zenden, werd met bijval begroet.
De feestcommissie had voor een aardig programma zorg gedragen. Er werd o.m. een
tooneelstukje vertoond en het zangkoor gaf eenige nummers ten beste, o.a. het
Wilhelmus van Nassouwe.
Aan avonden als deze bestond reeds lang behoefte in Berlijn, waarin echter eerst
door het oprichten van de Vereeniging ‘Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn’
voorzien werd.
***
Het Bestuur maakt de leden van het A.N.V., die zich tijdelijk in Berlijn ophouden,
opmerkzaam op het aangenaam pension van den heer J. van Veelen (lid A.N.V.).
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Genua.
In den avond van den 31en Augustus vereenigden zich tal van leden der
Nederlandsche Vereeniging te Genua in het ‘Hôtel Continental’ aan een feestmaal,
ter viering van den geboortedag van H.M., onze geeerbiedigde en geliefde Koningin.
De stemming liet niets te wenschen over, hoewel de dames om verschillende
redenen niet deelnamen aan den maaltijd.
De voorzitter der Vereeniging, die tevens onze consul-generaal en
vertegenwoordiger van het A.N.V. is, bracht een heildronk uit op H.M., waarna een
telegram met gelukwenschen naar 't Loo werd verzonden. In de namiddaguren van
den volgenden dag mocht een dankbetuiging namens H.M. ontvangen worden.
De feest-commissie der Vereeniging had eigenlijk voor Koninginnedag een
boottocht op touw gezet, gevolgd door een feestmaal in de ‘Kursaal’ van het naburige
Rapallo, maar helaas kon er van dit plan niets komen door de ongestadigheid van
het weder, gepaard gaande met een bijzonder onstuimige zee.

Johannesburg.
Uit het 15-Aug.-nr. van De Boodschapper, het blaadje, dat door den heer D. Krabman,
secretaris der Afdeeling Johannesburg wordt bestuurd, blijkt, dat men aldaar plan
had den verjaardag onzer Koningin o.m. te herdenken door een Kinderteest. Op het
programma prijkten o.a. vertooning van de oudvaderlandsche poppenkast en het
planten van een Wilhelminaboom, ter gelegenheid der tienjarige regeering van H.M.

XXXste Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
Er is een tijd geweest - nog niet zoo lang geleden - dat men de Taal- en Letterkundige
Congressen met steeds minder ernst bejegende, dat verslaggevers in hun besprekingen
over de tweejaarlijksche samenkomsten van Noord- en Zuid-Nederlanders elkaar in
goedkoopen spot de loef trachtten af te steken en dat menigeen, niet meer geloovende
in hun kracht, de Congressen als nutteloos geworden instellingen ten ondergang
gedoemd waande.
Nu is het een bestaanswet, dat elke beweging door noodwendige vertraging tot
stilstand leidt, wanneer niet telkenmale nieuwe voortstuwende kracht de beweging
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onderhoudt. En wellicht te veel hechtend aan den naam, die toch niet tot zijn recht
kon komen, moeilijk als het steeds blijven zal de wisselende stroomingen op taalen letterkundig gebied in de bedding van algemeene Congressen te leiden, bleven
vele goede krachten van verre staan en waren de samenkomsten geworden meer
toevallige vergaderingen zonder verband, dan pleisterplaatsen eener eenswillende
menigte, die behoefte heeft nu en dan den afgelegden weg te overzien en den nieuwen
te bepalen, waarop zal worden voortgeschreden naar een bewust doel.
De Congressen hadden behoefte aan vernieuwing.
Die vernieuwing is gekomen op het eind der vorige eeuw.
Sedert het Dordtsche in '97 staan de Congressen in het teeken der Stambelangen.
Zoo ergens dan is dat in de Sleutelstad, in de veste onzer vermaarde aloude Academie,
gebleken.
De doorwrochte openingsrede van Prof. Speler, die ondanks de korte voorbereiding
- Prof. Heeres zag zich door droevige omstandigheden gedrongen als voorzitter terug
te treden - de bijeenkomsten zoo krachtig heeft geleid, had even goed door den
geestdriftigsten voorman van het A.N.V. kunnen worden gehouden.
Een enkele aanhaling ten bewijze:
‘Wat schiep voor zestig jaren bij onze Vlaamsche broeders de behoefte aan het
aanknoopen van nauwere betrekkingen met de Noord-Nederlanders? Was het niet
de geest van zelfgevoel, die er hen van bewust deed worden, dat de scheiding in het
staatkundige niet mocht leiden tot vervreemding van de twee Nederlandsch sprekende
helften? Dat zelfbewustzijn, die veerkracht, die drang naar zelfbehoud tegen het
dreigende gevaar van algeheele vertransching is in den grond verwant met de krachten,
die onze renaissance tot bloei hebben gebracht. De Vlaamsche Beweging en hare
overwinningen mogen in het batig saldo van onze rekening over de laatste zestig jaar
fungeeren onder het zelfde hoofd: versterking van volkskracht’.
En dit stukje ‘Holland op zijn best’:
‘In de afgeloopen halve eeuw heeft de Nederlandsche stam zijn ouden goeden
naam in de wereld weder opnieuw tot eere gebracht. De Hollandsch-Vlaamsche
schilderschool van de 17e eeuw, de glorie van onze gouden eeuw, zie, zij is weder
opgestaan, tot nieuw leven ontwaakt in de tweede helft der 19e. Onze toonkunstenaars
worden alom gevierd en bewonderd. In onze letteren, ter zelfder tijd door talenten
van beteekenis verjongd en verruimd, heerscht een druk en opgewekt leven. En waar
het geldt de uitbreiding van de grenzen der menschelijke kennis, staan mannen van
Nederlandschen stam in de eerste rijen van de wetenschappelijke onderzoekers.
Wanneer er gesproken wordt over den vooruitgang, niet alleen in vakken als
natuurkunde, scheikunde, sterrekunde, geneeskunde, maar ook in taalwetenschap,
philologie en historie, dringen zich als van zelt de namen van beroemde geleerden
voor onzen geest. Het internationale recht mag bijkans eene Nederlandsch-Belgische
schepping heeten’.
Gaan wij verder de behandelde onderwerpen na, dat treft het ons dat ongezocht
de beginselen door het A.N.V. voorgestaan naar voren zijn gekomen, dat men, hoe
verschillend nog denkend over de middelen, zich één voelt in het streven naar
verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen Stam, en
als voornaamste middel daartoe de handhaving der taal beschouwt.
Waar de Afdeelingen voor Letterkunde, Geschiedenis en Onderwijs gelijktijdig
vergaderden en men dus weer in de noodzakelijkheid verkeerde het een of het ander
te laten loopen, was de Vierde, d.i. onze Afdeeling den rang van Algemeene
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Vergadering toebedeeld en zelfs de algemeene vergaderingen van het Congres hadden
maar één leidende gedachte: de Stambelangen.
Herinnerd behoeft slechts te worden aan de belangwekkende
Donderdagmiddag-bijeenkomst in de Gehoorzaal, waar een geestig en welsprekend
redenaar als Dr. D. Bos, handelend over de N e d e r l a n d s c h -B e l g i s c h e
To e n a d e r i n g , in een helder betoog de Nederlanders en Vlamingen den plicht
voor-
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hield de vriendschapsbanden te versterken, elkaar beter te leeren kennen in
gemeenschappelijken arbeid voor gemeenschappelijke belangen en maatregelen te
nemen, die de verstandhouding duurzaam kunnen bevestigen.
Den Hollanders verweet hij te veel gemis aan eerbied voor den arbeid, zin voor
nijverheid, handelsdurf, ondernemingsgeest en gispte het te gemakkelijk
toevertrouwen van Ned. kapitaal aan verafgelegen staten en spoorwegkoningen.
En daarna kwam Dr. M. Rudelsheim, ons hoofdbestuurslid, die het vraagstuk van
Vlaamsch standpunt beschouwde en die alleen heil ziet in een streven naar
v e r s t a n d e l i j k e t o e n a d e r i n g tusschen Holland en Vlaanderen. Vlaanderen
heeft behoefte aan nadere kennismaking met de Ned. beschaving. Vlaanderen spreekt
zijn taal slecht, erbarmelijk dikwijls, omdat het er slecht wordt onderwezen. Het
onderwijs in Vlaanderen is internationaal. Nederland moet de Vlamingen helpen aan
nationaal onderwijs.
Met voldoening werd medegedeeld, dat er pogingen worden aangewend, althans
te Antwerpen met hulp van het A.N.V. een Nederl. school te stichten
Al gaven beide redevoeringen aanleiding tot een wat verwarde gedachtenwisseling,
men zocht de schuld, dat veel nog niet is zooals het wezen moet, niet alleen bij den
vriend, het ‘Herzie U zelf’ werd oprechtelijk door Noord- en Zuid-Nederland
gesproken en beaamd.
Maar niet slechts gemeenschappelijke belangen van Nederlanders en Vlamingen
werden op dit Congres behandeld.
Voor den Zuid-Afrikaan trad zijn ridder zonder smet of blaam, Dr. N. Mansvelt,
weer in het krijt. Hij stelde de voorwaarden, waarop wij Z.-A. a l s s t a m - e n
t a a l g e b i e d kunnen behouden:
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Teekening op de dischkaart.

Dat het Nederlandsch als zoodanig ooit de taal van Zuid-Afrika zou worden, achtte
hij niet waarschijnlijk. Laten wij tevreden zijn, als het Afrikaansch-Hollandsch, zoo
na en zoo innig aan het Nederlandsch verwant, het wordt.
Het Afrikaansch staat niet vijandig tegenover het Nederlandsch. Dat is herhaardelijk
door de voormannen der hedendaagsche Afrikaansche beweging verklaard, zoowel
in het openbaar als in vertrouwen. Allen erkennen, dat het Afrikaansch-Hollandsch
het Nederlandsch niet kan missen. Dit is de bron, waaruit het zijn kracht moet putten.
Het treffendst was wel de groote aandacht geschonken aan de g e e s t e l i j k e
o n t w i k k e l i n g v a n d e n i n l a n d e r in onze Oost.
De hoogbejaarde, maar nog zoo benijdenswaardig geestkrachtige Prof. Kern, wiens
aanwezigheid het Congres een groote belangrijkheid bijzette, kwam opnieuw
belangstelling vragen voor den Javaan, die vooral door meerdere ontwikkeling tot
welvaart kan geraken. Veel meer moet hem de gelegenheid geopend worden tot
beoefening der Ned. taal, zonder hem te vereuropeeschen, d.i. zijn volkskarakter te
doen verliezen.
Mr. J.H. Abendanon, oud-directeur van O.E. en N. in Ned.-Indië betoogde de
wenschelijkheid van h e t N e d e r l a n d e r s c h a p v o o r d e n i n b o o r l i n g en
Mr. H.W. van Sandick besprak d e b e l a n g e n d e r J a v a a n s c h e a r b e i d e r s
in Suriname.
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Het medegevoel, opgewekt voor den bruinen broeder vond ten slotte uiting in de
hartelijke toejuiching der rede van een zijner vertegenwoordigers, de sympathieke
Dr. Djawa J.E. Tehupeiory, die Insulinde vergeleek bij de schoone slaapster, na
eeuwen van rust ontwaakt. Met eerbied getuigde hij van al wat Mr. Abendanon voor
de invoering van het Nederlandsch in de Oost had gedaan en het zal allen aanwezigen,
leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond goed hebben gedaan den Javaanschen
dokter in zuiver Nederl. te hooren gewagen van den grooten invloed door het Verbond
op de ontwikkeling van den inlander reeds uitgeoefend.
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De belangen van alle deelen van den Nederlandschen stam zijn dus wel op dit Congres
ter sprake gekomen, zelf voor h e t N e d e r l a n d s c h i n A m e r i k a werd gepleit
door Prof. A.C.V.P. Huizinga, hoogleeraar aan het Trinity-College te Hartfort (V.S.),
die het van het grootste nut achtte, dat er aan een der Amerikaansche hoogescholen
een Leerstoel zou worden opgericht voor Ned. taal en letterkunde, wat Dr. J. Boeke,
die als afgevaardigde van het Hoofdbestuur den steeds zich meer en meer
uitbreidenden werkkring schetste van het A.N.V., aanleiding gaf er op te wijzen, dat
de Afd. Chicago reeds een poging in die richting aanwendt. Daarom stelde hij de
volgende, met instemming begroete motie voor:
‘Het XXXe Ned. Taal- en Letterkundig Congres, | kennis genomen hebbende van
de wenschen der Nederlanders te Chicago om aldaar een Leerstoel aan de hoogeschool
in Ned. taal, letterkunde en geschiedenis in te richten, spreekt zijn waardeering
hierover uit en wenscht aan deze poging welslagen toe’.
Zoo zijn op dit Congres allerwege stemmen gehoord uit verschillende deelen der
aarde, waar het Nederlandsch element leeft en strijdt. Zij klinken in onze herinnering
samen tot één koor, tot één roepstem om steeds krachtiger de gemeenschappelijke
belangen voor te staan, opdat wij als Grooter Nederland weer een fier volk mogen
worden van groote welvaart, sterke geestkracht en hooge deugd.
***
Er is een andere traditie in de Congressen, die wij niet gaarne zouden zien vervangen,
omdat ze onmisbaar is voor het slagen: de feestelijkheden.
Men heeft ze wel het voornaamste element in de verbroederingsbijeenkomsten
van stamverwanten genoemd.
In elk geval schatte men haar invloed en beteekenis niet gering.
Onder den druk toch van wat vorige regelingscommissiën aan kunst en uitspanning
wisten uit te denken en te doen genieten, spant elke nieuwe commissie haar uiterste
krachten om de voorganster te overtreffen. En menig Congres dankt zijn
overgetelijkheid juist aan prachtig geslaagde kunstavonden of uitstapjes, die vaak
een beter propagandamiddel blijken dan lange en niet altijd onderhoudende
redevoeringen.
De klassieke stad met haar velerlei herinneringen aan ons roemrijk verleden, haar
mooie grachten en brugbogen, haar intieme straten met zooveel oud bouwkundig
schoon, scheen wel een aantrekkelijke plaats van samenkomst voor een Taal- en
Letterkundig Congres. De Regelingscommissie had zich bovendien beijverd een
programma van feestelijkheden op te stellen, dat keur van afwisseling bood.
De inzet was prachtig.
De opmarsch van het station naar het beroemde Raadhuis, waar de Burgemeester
en de Vroedschap ter ontvangst gereed stonden, leek een zegetocht. De lange stoet,
fantastisch verlicht door de flankeerende flambouwenrijen golfde op de rythmiek
van het schetterend koper tusschen dichte hagen van toeschouwers, rossig beschenen
alom door den gloed van bengaalsche vuren door de opgetogen en gastvrije Leidenaars
uit de vensters ontstoken.
En daarna ging het naar Oud-Leyden, het 17e eeuwsche Marktplein, waar weer
een begroeting plaats had, het vendel pikeniers oefeningen hield, Cocadorus met zijn
grappen de goede luim der Congressisten nog opvoerde en een jolige ommeganck
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den vooravond besloot, welke de beste verwachtingen wekte voor het verder verloop
der feestelijkheden.
Maar de fortuin is ons niet gunstig geweest: de alma mater zag haar kroost nog
niet weergekeerd; noch de professoren-, noch de studentenwereld toonden het leven,
dat congressisten van verre belang kon inboezemen.
En de elementen waren ons ook al niet gezind, zelfs het geluk diende de
regelingscommissie al zeer slecht: want de boottocht naar het Kagermeer, die zulk
een natuurgenieting had kunnen zijn werd uitgesteld toen het mooi weêr zou worden
en ging door Vrijdags toen hemel en meer den ganschen dag door gudsenden regen
contact hielden. Gevlucht in voor- en achteronders, in roeven en kajuiten bleef men
niettemin goed gemutst. De galgenhumor vierde hoogtij:
Des zomers als 't regent
Dan zijn de watertjes diep, ja diep...

klonk het van boot tot boot.
Het Hollandsch ras trotseerde de woeste wateren, maar de Ned. Stam werd te
overvloedig begoten.
's Morgens was ook de rijtoer ter bezichtiging van de oude gebouwen gedeeltelijk
mislukt, doordat de rijtuigkappen op moesten en de aanwijzingen, die ieder voor zich
op papier had, niet meer konden worden gevolgd. Jammer van al de moeite, die Dr.
Overvoorde, Leiden's bekwame archivaris, zich er voor gegeven had. Het zal menigeen
wellicht aangenaam zijn als verluchting van dit verslag eenige der mooiste kiekjes,
die wij danken aan Leiden's ‘Vreemdelingenverkeer’ hier althans afgebeeld te zien.
Op den feestavond in den schouwburg hadden de vijandige elementen gelukkig
geen vat en de ‘Vertooninghen’, zoowel als de ‘vele boertige amoureuze liedekens
en de Victory-sangen, ghesongen met volle stemmen bij die van Utrecht’ (Coers'
Liederkoor) wisten vooral door hun vaderlandsche strekking de geestdrift van de
zeer talrijke toeschouwers gaande te maken.
Een aangename verrassing was de hulde aan onzen algemeenen voorzitter en in
hem aan het streven van het A.N.V. toen het Lied, dat de heeren Hullebroeck en
Gijssels hem hebben opgedragen, door het orkest gespeeld, door het koor gezongen
werd:
Waar onze taal als vrije tolk
Uit vrije zielen vaart,
Daar leeft, daar streeft één zelfde volk
In éénen band geschaard.
De grenzen over, wijd en zijd,
De gansche wereld rond,
Vereenigt ons ten rechten strijd
Het Nederlandsch Verbond.
Waar 't lot ons leven heeft gevest,
Trouw gloeit der liefde vlam,
In Noord en Zuid, in Oost en West,
Voor onzen eigen stam.
Niet langer laten wij, verdeeld,
Ons boren in den grond;
Wij winnen eigen woord en beeld,
Door 't Nederlandsch Verbond.
Een volk, dat zooveel helden schiep,
Geeft nog van grootheid blijk;
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Dat eeuw'ge Kunst in 't leven riep,
Is nog aan daden rijk.
Geen macht vernielt het stamgevoel,
Dat door ons harte zont,
Zoolang wij opgaan in het doel
Van 't Nederlandsch Verbond.
Geen nood! In onze zeilen blaast
Er thans een goede wind,
Waardoor in 't volk'renkoor welhaast
Ons volk zijn rang hervindt.
Hoog ons gemoed! De toekomst voert
Ons dra ten zegestond;
Sterk zij de band die ons omsnoert:
Het Nederlandsch Verbond.*)

*) Dit lied met de muziek is bij de Secretarissen van Groepen en Afdeelingen, alsmede aan het
Kantoor van 't A.N.V., Wijnstraat 81, verkrijgbaar tegen inzending van 10 cts.
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Raadhuis.
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Ingang van de Burcht.
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Weeshuis.

Het feestmaal tot besluit van het Congres toonde hoe weinig de tegenspoed had
ontmoedigd, men bleef in natuurstemming door stroomen van welsprekendheid over
de gasten uit te storten, ook hier werd het A.N.V. herhaaldelijk in de huidebetuigingen
betrokken. De dischkaart was versierd met een der mooiste stadsgezichten, geteekend
door mej. E.C. van Maanen en een alleraardigst boekje met luimige teekeningen en
bijschriften, samengesteld door Dr. A. Beets, verschafte onderwerpen voor
genoeglijken kout.
Op de lijst der baten komen nog de belangwekkende tentoonstelling van oude
handschriften en boeken door de Maatschappij der Ned. Letterkunde in een der zalen
van de Universiteitsbibliotheek ingericht, de prachtige oude Japansche kamerschermen
in het Ethnographisch Museum voor de Congressisten uitgezet, de namiddag-thee
door jonge dames aangeboden en de gastvrijheid in verschillende societeiten genoten.
De trouwe Congresbezoekers weten, dat er sinds eenige jaren een niet officieele
afdeeling aan de congressen was toegevoegd, die de eer heelt gehad
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Zijlpoort.
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Stadstimmerwerf.
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Marekerk.

in het lijvig verslag van het Brusselsch Congres te worden vermeld als ‘Gezellige
Bijeenkomsten’.
Deze afdeeling is te Leiden niet tot haar recht gekomen, wellicht omdat haar
voorzitter niet aanwezig was.
De Hollandsche oubolligheid, de Vlaamsche leute, de echte verbroedering en
verzustering door ongedwongen vermenging der Noord- en Zuidnederlandsche
gasten, de spontane uitingen van geest en vernuft werden te veel gemist.
Tot de uitzonderingen behoorde een liedje als het volgende, gezongen na de Bruiloft
van Kloris en Roosje op het straattooneel in Oud-Leyden:
Ze zullen hen niet temmen,
De leden van 't Congres,
Ze springen fier en dapper
Voor 't Hollandsch in de bres.
Ze zullen hen niet temmen,
Zoolang één onverlaat
De Dietsche taal wil steken
In Fransch of Duitsch gewaad.
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Lakenhal (Museum).
Wee hem! den onbezonnen,
Die vóór den sluitingstijd
Oud-Leyden wil verlaten!
Hem zij geen bed gespreid.
Kwartier wordt niet gegeven,
Al zijt ge nog zoo moe:
Tot 't einde zult gij blijven,
Al vallen de oogen toe.
De strijdleus is gegeven:
‘Vecht voor Uw stambelang!’
't Is waard daarvoor te strijden
Uw heele leven lang.
En gaan wij weer vergaadren
In 't dierb're Vlamenland,
Dan vlecht die leus weer hechter
Groot Neêrlands broederband.

Het gemeenschappelijk lied bepaalde zich tot wat Vlaamsche Leeuwen en
Wilhelmusjes, ondanks de verdienstelijke poging van den student Loosjes, die een
liederenbundeltje had samengesteld, uitgereikt aan alle congressisten en waaruit men
op ouden trant het gezelschapslied weder in eere had kunnen herstellen.
***
De groote fout, die de Congressen tot heden in het algemeen aankleefde is, dat ze
veel te weinig verband met elkaar hielden, dat elk volgend congres weer door geheel
nieuwe elementen in elkaar werd gezet, dat aansluiting en dus het streven in één
richting, naar één vast doel werd gemist, dat de indeeling naar de overlevering werd
behouden en ook te Leiden weer aanleiding gaf tot verwarring, tot niet weten op
welk oogenblik een onderwerp, waar men belang in stelde, zou worden behandeld.
Waar andere Congressen, die van vaste vereenigingen uitgaan, in korten tijd veel
hebben bereikt, we
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Universiteitsgebouw (Vergaderzalen).

St. Annahofje.

denken hier b.v. aan de Middenstandscongressen, daar hebben de Ned. Taal- en
Letterkundige na 60 jaren geen evenredig resultaat gehad.
Daarom verheugt het ons, dat de Leidsche bestuurders zoo welwillend het voorstel
ter tafel hebben gebracht om voor goed de verhouding der Congressen tot het A.N.V.
te regelen, wat naar wij hopen ten gevolge zal hebben, dat er meer verband zal komen
in den arbeid der Congressen en elk volgend zal voortbouwen op de verkregen
resultaten.
Het aangenomen reglement luidt aldus:
1. Men kan lid worden van de Congresvereeniging tegen betaling van f 2.50 per
Congres. Men is dan gewoon lid.
2. Men kan lid worden van één Congres, en is dan buitengewoon lid.
Stemgerechtigde leden zijn de gewone leden.
3. Er bestaat een door het Hoofdbestuur van het A.N.V. aan te wijzen Bestendige
Commissie, bestaande uit twee Vlamingen, drie Nederlanders (van wie een de
Oost en een de West vertegenwoordigt), en een Zuid-Afrikaan of een
vertegenwoordiger van Zuid-Afrika. Tot deze Commissie treedt als voorzitter
toe de voorzitter van het A.N.V. Deze Commissie bestaat bij voorkeur uit
oud-voorzitters van Congressen.
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4. Binnen twee maanden na een Congres doet de Bestendige Commissie uit de
steden, vanwaar het aanbod tot het ontvangen van een Congres is gekomen, een
keuze.
5. De Bestendige Commissie noodigt eenige ingezetenen van de gekozen stad uit
tot het samenstellen eener Regelingscommissie; de samenstelling dezer
Regelingscommissie, de regeling harer werkzaamheden enz. moeten in
voorafgaand overleg met de Bestendige Commissie geschieden.
6. Aan de Regelingscommissie wordt de regeling der ontvangst in de bedoelde
stad geheel overgelaten.
7. De regeling der werkzaamheden, haar indeeling

Morschpoort.
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enz. moet in voorafgaand overleg ter goedkeuring aan de Bestendige Commissie
worden aangeboden.
8. De Regelingscommissie deelt binnen drie maanden na het Congres aan de
Bestendige Commissie de besluiten van het Congres mede. Over die besluiten
brengt de Bestendige Commissie een verslag uit aan het Hoofdbestuur van het
A.N.V. Dit zorgt zoo mogelijk voor de uitvoering der besluiten. Het brengt in
het volgende Congres verslag uit van zijn bemoeiingen.

Moge deze Bestendige Commissie beter slagen dan haar voorgangster van jaren
geleden. Daar is alle kans op, nu ze een zoo stevige organisatie achter zich heeft als
het A.N.V., dat dagelijks arbeidt aan de verwezenlijking van wat de Congressen
slechts om de twee jaar aan wenschen uiten.

Gezicht op Leiden (naar een oude prent).
Afbeelding op de Congreskaart.

Maar dan trachte men er in de eerste plaats naar de inrichting der Congressen te
verbeteren door afgetrokken onderwerpen die feitelijk meer in een bijzonder
wetenschappelijk genootschap op hun plaats zijn, niet meer toe te laten, door liefst
uitsluitend wels p r e k e n d e redenaars uit te noodigen, die over gewichtige
onderwerpen van algemeen belang, kan 't zijn uitsluitend in algemeene vergaderingen
het woord voeren en door vraagstukken, die den geheelen Ned. Stam raken, te doen
bestudeeren door knappe mannen, wier praeadviezen de gedachtenwisseling op de
vergaderingen kunnen verdegelijken en den weg kunnen banen van woorden tot
daden.
D o r d r e c h t , Sept. 1908.
C. VAN SON.

Zuid-Nederland.
Het Nederlandsch in Congo.
Er komen in den strijd van de Vlamingen voor hun taal en hun recht veel oogenblikken
voor, dat zij als het ware voor een muur staan en dat alle voortschrijden hun
onmogelijk wordt gemaakt. Waar dit zaken van betrekkelijk weinig belang geldt -
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alhoewel er in den Vlaamschen strijd niets geheel onbelangrijks is - daar kan men
zich tijdelijk troosten met de hoop, dat later die kleinere punten wel een oplossing
krijgen. Doch betreft het zaken van grooter belang, die een principieele waarde
hebben, dan heeft men het recht zich af te vragen hoe lang de Vlamingen zich nog
zonder verweer om den tuin zullen laten leiden.
Was het niet al ergerlijk genoeg, dat bij de verkiezing van een voorzitter en een
onder-voorzitter van den Senaat personen werden aangesteld, die geen gebenedijd
woord Nederlandsch kennen, alhoewel de heer Wiener, die toch stellig geen vriend
der Vlamingen is, het wenschelijke daarvan had doen uitschijnen?
Doch wat, tijdens de bespreking van de koloniale wet, met de gelijkstelling van
het Nederlandsch en het Fransch in de nieuwe Belgische kolonie gebeurde, is van
dien aard om den Vlamingen meer dan een gewoon wantrouwen te doen koesteren
aangaande de wijze, waarop die gelijkstelling in practijk zal worden gebracht.
Zeker, in beginsel werd deze in de wet geschreven, maar wat de toepassing er van
zal geven, dat is een andere vraag. In de Belgische Grondwet bevat het bekende
artikel 23 toch immers ook de bepaling, dat het gebruik der talen in België vrij is en
dat dit slechts door de wet kan worden geregeld. Doch zien wij niet voortdurend dat,
waar de wet dit gebruik niet geregeld heeft en de Vlamingen van het recht, hun door
de Grondwet toegekend, gebruik willen maken, zij steeds in het ongelijk worden
gesteld? En het is ook een geheim voor niemand dat, zelfs waar een wet hun
taalrechten waarborgt, nog in heel veel gevallen die wet een doode letter blijft.
Ongetwijfeld hebben de Kamerleden, die in de koloniale wet een artikel wilden
ingelascht zien, dat eenigszins nader het aangenomen beginsel van taalgelijkheid in
Congo zou hebben bepaald, dit gevoeld, toen zij hun voorstel neerlegden, waarbij
werd voorgeschreven, dat vijf jaar na het afkondigen van de wet geen zoodanige
ambtenaar in de kolonie zou worden benoemd, die niet ook het Nederlandsch zou
machtig zijn en dat dezelfde maatregel toepasselijk zou worden gemaakt op de
ambtenaren van het ministerie van koloniën.
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De voorstellers beseften uitstekend, dat het juist de Nederlandsch-onkundige
ambtenaren in België zijn, welke zoo dikwijls de toepassing van de Vlaamsche wetten
in den weg staan en om dit voor dit nieuwe gebied waarop de Belgische bedrijvigheid
zich zal gaan bewegen onmogelijk te maken, hadden zij hun vollediging van de
koloniale wet voorgedragen.
Men weet, welk verzet het uitlokte en dat een der redenen, die werden aangehaald
om het te doen verwerpen, de bewering was, dat men den Nederlandsch-onkundigen
geen dwang mocht opleggen. Het is bekend wat met dien dwang wordt bedoeld; dat
dit wil zeggen dat Vlamingen, die ambtenaren in een openbaar bestuur willen worden,
verplicht zijn de twee landstalen te kennen, doch dat aan de Walen een dergelijke
verplichting niet kan worden opgelegd.
Wat ernstigs kon tegen de aanneming van het voorgestelde amendement worden
ingebracht, wanneer men werkelijk van plan was het beginsel, dat in de wet was
geschreven ook radicaal toe te passen? En heeft het niet allen schijn, dat ook dit weer
een halve maatregel zal zijn - één van de vele halve maatregelen waarmede onze
wetgeving en in het bijzonder onze Vlaamsche wetgeving behept is - aangezien men
aan de Vlamingen niet de noodige waarborgen wilde geven?
Hoe lang nog, zou men mogen vragen, zullen dezen zich met een kluitje in het
riet laten sturen? Wanneer zullen zij eens als één man opstaan om te zeggen: tot hier
en niet verder? Wanneer zal het oogenblik gekomen zijn, dat zij, in het volle besef
van hun waardigheid, zich eens vóór alles Vlamingen zullen gaan voelen?
Gezamenlijk een Guldensporenslag herdenken dat is alles goed en wel, maar dat is
slechts theorie. Practisch moet men worden!
En practisch zou het geweest zijn, indien al de zich inderdaad Vlaamsch voelende
volksvertegenwoordigers van het Vlaamsche land als één man tegen de overneming
van Congo hadden gestemd, al waren zij er nog zulke overtuigde voorstanders van,
indien hun niet op het punt van het gebruik en de kennis van het Nederlandsch in de
nieuwe bezitting en in het te scheppen ministerie van koloniën de waarborgen werden
gegeven, die zij vroegen. Liever dan dit te verzaken hadden zij door hun stemming
de wet moeten doen vallen.
Het is stellig dat het zoo ver nooit zou zijn gekomen, omdat de regeering, indien
zij zich voor zoo een onwrikbaar besluit had bevonden, alles zou hebben toegegeven
en, al ware men zelfs tot daar gedaan, dan zou ongetwijfeld in het vervolg geen
regeering het meer gewaagd hebben den Vlamingen hun goed recht te onthouden.
Dat zou practische Vlaamschgezindheid geweest zijn, maar het schijnt wel, dat
wij daarvan nog heel ver af zijn!

Uit onze Takken.
A n t w e r p e n . Van de werkzaamheden van dezen Tak gedurende de maand Augustus
behoeft alleen te worden vermeld het ‘Zangersfeest’, waarmede het Stedelijk Bestuur,
evenals verleden jaar, de afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ tijdens de
Antwerpsche kermis had gelast. Een aanzienlijk aantal vereenigingen namen aan dit
feest deel en de uitvoering van verscheidene liederen door de talrijke menigte op de
Groote Markt verwierf algemeenen bijval.
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B r u s s e l . Op 9 Juli j.l. werd een algemeene vergadering gehouden. Aan het zaakrijk
verslag over de afgedane werkzaamheden sedert de laatste vier maanden, dat namens
het bestuur werd voorgedragen, wordt het volgende ontleend:
1. Door het bestuur werden brieven van dank gezonden aan de heeren Picard en
Renkin, voor hun prachtige verdediging der wet-Van der Linden, insgelijks aan den
heer Minister Helleputte, 1o. omdat hij den Vlamingen voldoening gaf in zake
pleiziertreinen, en 2o. omdat hij besloten heeft tweetalige poststempels te doen maken.
2. Aan 28 Vlaamsche volksvertegenwoordigers werden persoonlijke brieven
geschreven, om hen te verzoeken niet voor de overneming van Congo te stemmen,
indien er geen voldoende waarborgen, de gelijkheid der talen betreffende, in de
koloniale wet ingelascht werden. Er werd een vertoog in denzelfden zin naar de
Kamer gestuurd, de besluiten bevattende van den Vlaamschen Volksraad.
3. Aan Vlaamsche volksvertegenwoordigers werd herhaalde malen verzocht, aan
verschillende Ministers zekere vragen te stellen aangaande de taalbelangen en de
stoffelijke belangen van het Vlaamsche volk.
Die heeren voldeden bijna altijd aan het hun gedane verzoek; daarom zij hun hier
onze beste dank betuigd, voornamelijk aan de heeren Augusteyns, Henderickx en
Van der Linden.
4. De aandacht van de heeren Ministers en het hooger bestuur werd herhaalde
malen gevestigd op het belang van zekere benoemingen van ambtenaren in het
Vlaamsche land, en met genoegen kan worden vastgesteld, dat meer dan één onrecht
kon belet worden en dat menige voldoening bekomen werd.
5. Brievenbestellers van Brussel en elders in het Vlaamsche land hadden de
gewoonte, op onbestelbare brieven met Vlaamsche adressen, hun aanmerkingen in
het Fransch te schrijven.
Dat misbruik werd bij den heer Minister aangeklaagd. De overtreders werden,
door hun overheid, tot de orde geroepen en de onderrichtingen van het bestuur
nogmaals aan allen herinnerd.
Aan den heer Minister van Spoorwegen enz. werden klachten gestuurd over de
aanwezigheid van Vlaamschonkundige hoofdwachters en treinwachters op Vlaamsche
spoorlijnen, over het niet naleven der taalwet en der bestuurlijke verordeningen,
namelijk betreffende het afroepen der plaatsnamen en andere aanduidingen voor de
reizigers, over uitsluitend in het Fransch aangeplakte berichten, te weten voor het
aanwerven van werklieden, over de uitsluitend Fransche aanduidingen op de toestellen
tot verkoop van postzegels en kaarten, in de middenpost te Brussel, enz.
6. Aan den heer Minister van Spoorwegen werd een vertoog gestuurd, om
vermindering te bekomen op de vervoerprijzen, tusschen België en Nederland. der
pakken van minder dan 60 K.G. Dat vertoog werd medegedeeld aan de Nederlandsche
Kamer van Koophandel.
Het antwoord van het bestuur der Spoorwegen geeft geen voldoening; er zal nader
op die zaak worden ingegaan.
7. Men hield zich insgelijks bezig met de aanstaande tienjaarlijksche volkstelling.
Er werd besloten zich in betrekking te stellen met het D a v i d s f o n d s , het
W i l l e m s f o n d s en de V l a a m s c h e socialisten. Het bestuur heeft zich tot die
heeren gewend en het is met hen overeengekomen te zamen te vragen door den heer
Minister van Binnenlandsche Zaken in gehoor te worden ontvangen, om hem het
verlangen van het Vlaamsche volk dienaangaande uit te leggen. Er wordt niet
getwijfeld of er zal op die wenschen voldoening verkregen worden.
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8. Van den avond, met medewerking van den heer Rippe ingericht, werd reeds
vroeger melding gemaakt. Ook wezen hier de zeer belangrijke en leerrijke
voordrachten over de Nederlandsch-Belgische toenadering, door de heeren
Rudelsheim en Olivier in herinnering gebracht.
Het secretariaat heeft tijdens die vier maanden 101 brieven verzonden.
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt eigen handel en nijverheid!
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Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: mej. Adriani, Ermelo, Transvaal; James
Corsen, Curaçao; Raoul Perret Gent'l, La Guaira, Venezuela; mevr. Anna Semmens,
Claremont, West-Australië; Huysman, Johannesburg; E. de Veen, Brussel; leerlingen
Meisjes Hoogere Burgerschool, Amsterdam, door bemiddeling van mej. Dr. A.
Nijland; Stenneken v.d. Linden, Spa; mej. Arriens, Velp; Afdeeling A.N.V., Zaandam.
Als correspondenten meldden zich aan: mevr. Anna Semmens, Villa Boschhek,
Riley Road, Claremont, West-Australië; Pol Fassotte, 1 Bonnerstrasse, Keulen.
Ve r l a n g d . Nog steeds vurig verlangd: Curaçao, Suriname, waar vraag naar is,
die we niet kunnen beantwoorden en Nederl. Oost-Indië met opdruk J AVA .
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Zuid-Afrika
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Hollandsch, Nederlandsch en afstamming.
In het Augustus-nummer maakte de heer Dr. H.J.D. Bodenstein zich tot tolk van
sommiger meeningen Zuid-Afrika over het Verbond.
Dat hebben wij gewaardeerd. Zoo leeren de leden de denkbeelden van andere
Nederlandsch-sprekenden kennen en begrijpen. Wij hopen, dat meer Afrikaansche
lands zonen Dr. Bodenstein's voorbeeld zullen volgen en vaak van zich zullen laten
hooren.
En nu het betoog.
Dr. Bodenstein en wij zijn het bij voorbaat eens. Dr. Bodenstein heeft in Holland
gestudeerd en weet dus dat Nederlandsch in de statuten van het Verbond hetzelfde
beteekent als Hollandsch in Zuid-Afrika.
Maar Dr. Bodenstein wilde er de bevestiging van hebben in het orgaan van het
Verbond zelf. Welnu, die krijge hij.
Met Nederlandsch wordt natuurlijk niet bedoeld uitsluitend het ‘Hollandsch van
Holland’.
Bij de oprichting van de Groep Zuid-Afrika in 1898 werd na uitvoerige bespreking
besloten, dat onder Nederlandsch in de statuten zou worden verstaan de volkstaal.
Tegen deze uitlegging heeft het Hoofdbestuur zich nimmer verklaard, hierdoor
toonende het met deze opvatting geheel eens te zijn.
Zij is trouwens altijd de opvatting van het Verbond zelf geweest. In nummer 6 der
uitgaven van het A.N.V. staat: ‘Afrikaansch, versterkt door het rijker en krachtiger
Hollandsch, moet zich opwerken tot een Hoog-Afrikaansch, een
Hollandsch-Afrikaansch, met onvoorwaardelijk behoud van eigen fieren aard. Zoo
ook het Vlaamsch der dorpen en achterbuurten tot een Hoog-Vlaamsch, een
Hollandsch Vlaamsch. Evenmin als wij Afrikaners of Vlamingen zijn, evenmin zijn
zij Hollanders en dat moeten zij nooit worden. Er zijn Hollanders genoeg om wat te
deugen. Maar, en hier komt het op aan, ons aller stameenheid worde gekenmerkt
door eene algemeene Nederlandsche spreek- en schrijftaal, verschillend naar land
en volk, toch algemeen verstaanbaar’.
Op dit laatste komt het aan.
Die uiteenzetting dagteekent van Juni 1899 en zij is wel de duidelijkste toelichting
op de statuten.
Deze zouden duidelijker kunnen zijn. Toegegeven. Maar zij hebben tot heden geen
samenwerking in den weg gestaan. Laten wij dus niet gaan vechten om een woord,
doch de ware bedoeling achter het woord erkennen. Voor een statutenwijziging is,
waar zooveel vèrgelegen deelen te raadplegen zijn, rijp beraad en veel tijd noodig.
Voor het overleg met de Afrikanervoormannen van het Verbond komt misschien
gauw een gelegenheid. Dan zullen, al pratende, de bezwaren worden weerlegd en
opgeheven. Laten we intusschen bij elkaar staan, elkaar steunen in den
gemeenschappelijken strijd.
En nu het gewraakte ‘verhooging van den Nederlandschen stam’.
Als wij het gingen narekenen, dan zouden er in het Hoofdbestuur eveneens personen
zijn, die niet tot den Nederlandschen stam behoorden; dan was de Vlaming Pol de
Mont van Fransche en waren Dr. Rudelsheim en Jhr. Von Weiler wellicht van
Duitsche afkomst. Maar ze zijn en voelen zich echte Nederlanders. Zoo ook zullen
de afstammelingen van Hugenoten, Duitschers of Denen in Zuid-Afrika zich
Afrikaners kunnen voelen. Het i s geen kwestie van afstamming, maar of men wil
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werken voor zijn taal en de belangen, die alle Hollandsch-sprekenden over de geheele
wereld gemeen hebben.
Prof. te Winkel, in zijn rede, den 11en November 1907, bij de stichting der
Jongelieden-Afdeeling van het A.N.V. te Amsterdam gehouden (Uitgave No. 12 van
het A.N.V.), heeft dit nog eens duidelijk gezegd.

Voorheen en Thans.
Dat de meeste Hollanders in Transvaal en Oranje-Vrijstaat zich vóór den oorlog zoo
gelukkig gevoelden in hun tweede vaderland had drie redenen. Ze hadden er minder
materieele zorgen, leefden er vrijer dan ergens ter wereld en het was er bijna altijd
mooi weer.
De Engelschen zijn machtig, maar met geweld, list noch goud kunnen ze iets aan
dien derden factor veranderen; dat er in figuurlijken zin thans een heel wat minder
frissche wind waait dan vroeger is al erg genoeg.
Te overbekend is het, dat de welvaart verminderde, dan dat het noodig is er hier
over uit te weiden. En hoe staat het met de vrijheid? Men behoeft geen chauvinist te
zijn om te zeggen, dat die vrijheid ons in het bloed zit. Kon het dus anders of de
goedgezinde Hollander moest zich in de twee republieken spoedig gevoelen als een
zoon van het land? Bij die groote vrijheid leefde men - wat de jingo-bladen ook
beweerden - in de mijndistricten rustiger
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en veiliger dan ergens ter wereld, waar de bodem goud en diamant bevat. Die tijden
schijnen tot het verleden te behooren; de gevangenissen in de voormalige Z.-A.R.
zijn propvol en nog maar enkele dagen geleden kon men in de couranten lezen, dat
het aantal doodvonnissen zoo schrikbarend toeneemt. Naast de mindere welvaart een
tweede zegening der Engelsche beschaving!
De vrijheidszin openbaarde zich vroeger ginds in zoo tal van vormen en een van
de mooiste daarvan was wel, dat men bij het regeeren los was van vooroordeelen.
Het was daar nooit een angstig gevraag of de eene of andere maatregel wel in het
regeeringsstelsel paste. Moest er na ramp of tegenslag hulp van staatswege zijn, dan
kwam die. Zoo waren er in 1892 in de Z.-A.R. zulke zware regens gevallen, dat de
oogst door overstroomingen werd verwoest. De regeering stelde £ 150.000 beschikbaar
en leende die uit. Zoodoende hield men de verarmde burgers uit de handen van
Engelsche wetsagenten, waaronder geldschieters waren, die van elk geleend pond
een shilling in de maand eischten en dus een rente maakten van zestig procent 's
jaars. Later, na de runderpest van '96 en '97 werd weder £ 150.000 gestort, om den
verarmden burgers voorschot te kunnen geven voor het aankoopen van vee.
In den Oranje-Vrijstaat had men, na den Basoetuoorlog van '70 dergelijke
maatregelen genomen en werden kleine perceelen gouvernementsgrond aan arme
burgers verhuurd. Bij de verhuring was alle mededinging van g r o n d b e z i t t e r s
uitgesloten.
Niet alleen door voorschotten in geld, ook door werkverschaffing hielp de
Transvaalsche regeering de armen. Bij de uitvoering van irrigatie-werken, het
aanleggen van lijnen voor de telegrafie en het maken van wegen werd in de eerste
plaats met hunne belangen rekening gehouden. De groote Witwatersrandweg door
de goudvelden, die door Zoutpansberg en Waterberg werden aangelegd met het doel
om de behoeftigen te helpen.
Al die goede werken geschiedden, omdat de Afrikaanders, die het land bestuurden
zich vrij gevoelden om te helpen, waar hulp noodig was. Zou, om maar dicht bij huis
te blijven, een Nederlandsch kerkelijk of liberaal Kabinet iets dergelijks aandurven?
Op andere wijze openbaarde zich de zin voor vrijheid in den omgang van
ambtenaren en regeeringspersonen met het publiek. Als de armste boer President
Kruger wat te zeggen had, ging hij er 's morgens om zes uur heen, vertelde wat hij
op het hart had, rookte er zijn pijp en dronk er koffie.
Ook de verhouding tusschen een Afrikaander patroon en zijn personeel was er
geheel anders en in tal van opzichten veel beter dan b.v. in Engeland en bij ons. In
dit opzicht ging het er meer toe als in Amerika. De patroon hield zijn ondergeschikten
niet op zulk een afstand, de laatsten hadden nooit de minste aarzeling hem te naderen.
Hoe rechtzinnig ook in hun geloof, de aangeboren zucht naar vrijheid bracht de
Boeren er toe om in vele opzichten vrijzinnig te zijn ook. De regeering van Boeren
in den Oranje-Vrijstaat, die toch allen tot een van de drie*) Protestantsche
kerkgenootschappen behoorden, gaven voor den oorlog een jaarlijksche subsidie aan
Engelsche en Roomsche kerken. En de Transvaalsche regeering stichtte in
verschillende mijndistricten staatsscholen, waar Engelsch en Hollandsch een gelijke
plaats innamen. Ook een Duitsche school te Johannesburg kreeg subsidie van den
Staat.
*) Deze drie kerkgenootschappen waren: Ned. Herv. Kerk, Vereenigde Kerken en Dopperkerk.
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Men had ginds de vrijheid lief in den goeden zin van het woord, want tegen goede
wetten, ook al brachten ze zekeren dwang mee, had men geen bezwaren. Zoo bestond
in den Oranje-Vrijstaat reeds tien jaar eerder dan bij ons een wet op den leerplicht,
waarin bepaald werd, dat kinderen van 14 jaar, die geen gouvernements- of private
school bezochten, onderworpen zouden zijn aan een examen, omvattende de volgende
vakken:
1o. Lezen;
2o. Schoonschrijven (loopend schrift);
3o. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen;
4o. Bijbelkennis (wanneer de ouders geen bezwaren daartegen opperen);
5o. Bekendheid met de aardrijkskunde en geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat.
Een teekenend staaltje is het, dat de Boeren, die zoo afkeerig waren van dwang, er
niet tegen opzagen om, ter wille van een goede zaak, in die wet bepalingen op te
nemen als vervat in art. 7. Dit luidde:
‘Een ouder of voogd, die weigert zijn kind of pupil aan het examen in art. 2
omschreven, te onderwerpen, of op last der schoolcommissie voor den in art. 5
vastgestelden tijd naar school te zenden, zal in de eerste instantie veroordeeld worden
tot een boete van £ 1 tot £ 5 en bij eene volgende overtreding tot een boete van £ 5
tot £ 10 en bij gebreke van betaling zullen deze boeten in executie verhaalbaar zijn
als bij civiel proces. Indien zulke ouders of voogden geheel onvermogend zijn om
de boeten te betalen en toch weigerachtig blijven de kinderen naar school te zenden,
zullen de schoolcommissies, in overleg met den super-intendent van onderwijs zich
kunnen vervoegen tot het gerechtshof, onder de bepalingen van wet No. 14 van 1893’.
Die wet No. 14 bepaalde, dat het gerechtshof of de rechter gemachtigd waren over
zulke kinderen te beschikken als meest in hun belang zou zijn en als meest in
overeenkomst met den maatschappelijken toestand der ouders of betrekkingen. Die
kinderen zouden beschouwd worden te staan onmiddellijk onder de voogdijschap
van het hoog gerechtshof.
Nog een ander voorbeeld wil ik noemen om aan te toonen, dat de zucht naar vrijheid
bij de Boeren gezond was.
Enkele maanden voor het uitbreken van den oorlog ontving de Volksraad in
Transvaal met veel instemming een adres van de ‘Internationale Onafhankelijke
Arbeiderspartij’, waarin gevraagd werd om invoering bij de wet van een achturigen
arbeidsdag. In Pretoria was een groote openbare vergadering ten gunste daarvan
gehouden en inleider was het overleden Volksraadslid voor het district Piet-Retief,
de heer W. Tosen. Door het uitbreken van den oorlog is de Uitvoerende Raad niet
aan het bewerken van een dergelijk wetsontwerp toegekomen. Het ware zeker wet
geworden!
Voor het uitbreken van den oorlog was het in de republieken, vooral in Transvaal,
ook niet alles zooals het wezen moest; terecht is reeds dikwijls op een groote
verontschuldiging gewezen. In Transvaal leefde tot 1886 een bevolking, welke
uitsluitend door veeteelt en landbouw bestond en na den inval van de goudzoekers
moest de geheele wetgeving, het geheele wezen van het land veranderen. Vooral ook
door de vele kaffer-oorlogen was de gelegenheid tot wetgevenden arbeid niet altijd
even gunstig. En wat had de regeering niet steeds te strijden tegen den
binnenlandschen vijand, de Engelschen aan den Rand en een aantal half Engelsche
Kapenaars in de geheele republiek. De besten onder de Boeren, iemand als b.v.
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President Steyn, zagen de fouten zeer goed in en ze hadden een ernstige begeerte om
te verbeteren wat verkeerd was.
***
Men heeft vaak beweerd, dat juist die sterk sprekende zin voor vrijheid en als
gevolg daarvan gebrek aan tucht de eigenlijke oorzaak is geweest, dat de beide
republieken haar zelfstandig volksbestaan verloren hebben. Het is mogelijk, maar
men kan de hoofdtrekken van het karakter van een volk nu eenmaal niet veranderen.
Voor wie onder de Boeren in Zuid-Afri-

Neerlandia. Jaargang 12

177
ka hebben geleefd, zijn de begrippen Boer en vrijheid nu eenmaal niet te scheiden.
Zouden de Boeren onder een regeering komen, welke het hun te zwaar maakte, dan
zou het als in oude dagen luiden: ‘Trek!’ en ze zouden een ander land opzoeken.
Zuid-Afrika doorleeft thans een zeer moeilijken tijd, bij eigen ellende komt nog,
dat de jongste Amerikaansche crisis zulk een geweldigen terugslag heeft gevonden
over de geheele wereld en ongetwijfeld ook daar. Zooals het vóór den oorlog in de
republieken was, zal het er waarschijnlijk wel nooit meer worden. Toch kan het niet
anders of voor dat rijke land moet eens een betere tijd aanbreken. Vooral voor de
vele Hollanders, die nog daar zijn, is het te hopen, dat die tijd niet meer verre is. Zij
toch hebben het nog moeilijker dan de Boeren, die op hunne plaatsen wonen en zeer
weinig behoeften hebben, omdat zij van kind af gewoon zijn geweest aan een zeer
eenvoudige levenswijze. Wie altijd van schapenvleesch en miliespap heeft geleefd,
zal op het land niet spoedig gebrek lijden. Onder de Hollanders in de steden zijn er
velen, oud-ambtenaren der regeering en anderen, die in den gelukkigen tijd in
Transvaal een goed, een ruim bestaan hadden. Thans komt er van hen geen brief, of
hij staat vol klachten. Men kan, zonder zich aan overdrijving schuldig te maken hun
leven armoedig noemen.
Botha en zijn regeeringsmannen hebben ook den Hollanders in Transvaal hulp en
steun beloofd; dat het tot nu toe vrijwel bij beloften is gebleven, zal wel aan de
omstandigheden zijn te wijten. Want ieder Afrikaander, die het w e l meent met zijn
volk, zal moeten erkennen, dat het groote verplichtingen heeft aan Nederland. Het
ligt ons allen nog te versch in het geheugen, dan dat het noodig is eraan te herinneren
wat Nederland voor de Boeren heeft gedaan tijdens den oorlog. Hier bracht men
millioenen bijeen, ginds streden de Hollanders als één man aan de zijde der
Afrikaanders en van de besten der onzen, Coster, De Jonge en zooveel anderen lieten
er het jonge en nog zooveel belovend leven.
H a l s t e r e n , Aug. 1908.
F. KAPTEIJN.

Uit Natal.
In niet een Engelsche kolonie van Zuid-Afrika houden zoo weinig Hollanders of
oud-Hollanders verblijf als in Natal. Voornamelijk uit de twee noordelijke distrikten,
Utrecht en Vrijheid, zijn na den oorlog
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de meesten weggegaan naar de Transvaal. In het distrikt Vrijheid, wijk Babanango,
waar ik woon, is, zoover mij bekend, buiten schrijver dezes, nog slechts één Hollander.
Vóór den oorlog waren de Nederlanders tamelijk vertegenwoordigd, de meesten
waren werkzaam als onderwijzer.
Vrijheid, eens de hoofdstad der Republiek van dien naam, die later ingelijfd is bij
de oude Z.-A. Republiek, is niet een aantrekkelijk plaatsje, het mist het typische van
zoo vele dorpjes in Zuid-Afrika. 't Is er erg warm in den zomer, en koud en winderig
in den winter. Het eenige bezienswaardige is de Nederduitsche Hervormde kerk,
geheel opgetrokken uit zandsteen.

Bijgaande foto geeft de lezers en lezeressen van Neerlandia een kijkje op de kerk en
het Kerkplein. De talrijke tenten zijn van omwonende Boeren, welke vier maal per
jaar opgaan voor het avond- of nachtmaal en dan voor eenige dagen hunne tenten
opslaan op 't Kerkplein, waar een gedenkteeken is opgericht van wit marmer. Hier
onder rust het gebeente van 56 Transvalers, waaronder vijf Hollanders, namelijk:
O.W. Moojen, C.J. Besaans, J.B. Biemond, J. Streefkerk, L.F. Goldman.
Foto No. 2 geeft u het monument te zien op den dag der onthulling. Aan de eene
zijde staan de namen der gevallenen en aan de andere zijde staat:
‘Op den 6 Mei 1902 toen de Groote oorlog tusschen Boer en Brit bijna afgeloopen
was, werd een klein commando Boeren op Hol-Krans, nabij Vrijheid, door een
gewapende Zoeloe-horde 's nachts overvallen en vermoord. 56 Transvalers werden
op dien treurigen nacht door een ontijdigen en wreeden dood getroffen’.
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‘Hunne Bloedverwanten en vrienden hebben dit eenvoudige Gedenkteeken alhier
opgericht, ter herinnering aan die allertreurigste gebeurtenis en ter eere van die
dappere ontslapenen’.
Zij spreken nog
nadat zij gestorven zijn.
JAC. SPOELSTRA.
F o r t L o u i s , 8 Juni '08.
Ieder lid brenge ten minste twee nieuwe leden per jaar aan!
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Oost-Indië
Statuten-wijziging.
Blijkens mededeeling van het Indische Groepsbestuur zijn de gewijzigde statuten
van de Groep Nederlandsch-Indië door de Indische Regeering goedgekeurd en is de
Vereeniging mitsdien als rechtspersoon erkend.

Jaarverslag van de Groep Nederlandsch-Indië van het Algem. Nederl.
Verbond van Juni 1907 tot Mei 1908.
Onder het afsluiten van het vorige jaarverslag (Neerlandia 1907, blz. 120) telde de
Groep 1411 leden, op 31 December 1907 was het cijfer gedaald tot 1279, doch thans
wederom gestegen tot 1423.
Zooals bij de behandeling der begrooting over 1907, vergadering van 4 Maart
1907, uiteengezet werd, heeft de Groep voortaan over veel geringer geldmiddelen
te beschikken dan in vorige jaren; 1o. door 't vervallen der subsidies van 't
Hoofdbestuur, 2o. doordien de verzending van Neerlandia voor rekening der Groepskas
komt, 3o. door de voor de Afdeelingen voordeeliger berekening van de door haar aan
de Groepskas over te maken bijdragen.
Dientengevolge moest de aan de Afdeeling Batavia tot dusver verleende subsidie
ingetrokken worden en kon niet ingegaan worden op 't verzoek der Afdeeling
Buitenzorg om de leergangen van den Indischen Bond te steunen.
Meer dan vroeger zal het nu aan de Afdeelingen zijn, werkzaam te wezen tot
bereiking van 't doel van den Bond en van de Groep.
Wat door haar te dezen in 't verslagjaar verricht werd kan blijken uit de
betrekkelijke jaarverslagen, wat betreft Buitenzorg in 't Maart-nummer 1908 van
Volksbestaan, en wat de overige Afdeelingen betreft in het Mei-nummer van ons
orgaan. Uitzondering hierop maakt helaas de trouwens slechts 7 leden tellende
Afdeeling Ternate, van welke 't Groepsbestuur sedert twee jaar niets vernemen mocht.
Het is te hopen, dat dit spoedig veranderen moge.
Nieuwe Afdeelingen werden niet opgericht.
Wegens de nieuwe regeling van de regeeringssubsidie voor voorbereidend
onderwijs werd 't geldelijk steunen der Fröbelscholen met 1 Januari 1907 gestaakt.
De Chineesche school van den heer Tiemersma bleef gesteund tot 31 December
1907 met f 50. - 's maands.
De door 't vervallen dezer subsidie beschikbaar gekomen gelden werden van af 1
Januari 1908 ter beschikking gesteld van den hoofdredacteur van Ons Volksbestaan,
als bijdrage voor de bevordering van de medewerking aan genoemd orgaan.
Nog blijft slechts gesteund uit de Groepskas de boekerij te Magelang.
Een getal van 3000 reclame postkaarten werd verzonden aan verschillende
catagoriën van personen, waarna zich 144 nieuwe leden aangemeld hebben. Daar de
verschillende antwoorden van de Buitenbezittingen nog niet terug kunnen zijn, wordt
de hoop gekoesterd, dat het aantal zich nog vermeerderen zal.
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't Herziene ontwerp Groeps-reglement werd in de algemeene vergadering van 15
Augustus 1907 met algemeene stemmen aangenomen, waarop telegrafisch de
goedkeuring van het Hoofdbestuur werd bekomen.
De goedkeuring der Regeering op dit reglement werd nog niet verkregen. Door
den Directeur van Justitie werd nog een kleine wijziging er in aanbevolen.
Overeenkomstig ingewonnen rechtskundig advies werd besloten de oude redactie te
handhaven, ook omdat het te veel omslag en tijdverlies zou kosten om nieuwe
wijzigingen in behandeling te nemen.
De belangen der Groep in Nederland bleven behartigd door de heeren Dr. J.J.A.
Muller, J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. C.Th. van Deventer, H.D.H. Bosboom, wien
daarvoor bij deze de erkentelijkheid der Groep betuigd wordt.
De heer H.D.H. Bosboom heeft, zeer tot leedwezen van het Groepsbestuur, te
kennen gegeven als afgevaardigde te willen aftreden. 't Groepsbestuur had 't voorrecht
een der afgevaardigden in Nederland van de Groep den heer J.M. Pijnacker Hordijk,
in haar midden te zien op de bestuursvergadering van 7 April j l . Alstoen werd
behandeld de verhouding tusschen het Hoofd- en Groepsbestuur.
Besloten werd tevens den heer Bosboom dringend uit te noodigen de Groep in
Nederland te blijven vertegenwoordigen.
Met uitzondering der maanden Januari, September en November, vergaderde 't
Groepsbestuur geregeld maandelijks.
De heer Mr. J.H. Carpentier Alting trad in het loopende jaar af als bestuurslid der
Groep wegens zijne benoeming tot hoogleeraar te Leiden.
Genoemden heer werd de warme dank der vereeniging betuigd voor de bewezen
diensten. Ook de heer Berkelmans moest wegens drukke werkzaamheden zijn ontslag
uit het bestuur nemen. Daarentegen trad als lid op Mr. P.J. Gebel, die echter wegens
vertrek naar Holland, bij het sluiten van dit verslag voor 't lidmaatschap bedankt
heeft.
't Lid de heer H.A. Kooij, te Batavia teruggekeerd na een afwezigheid van circa
2½ jaar kon weder als zoodanig zitting nemen.
In Nederlandsch-Indië werd de Groep vertegenwoordigd door 36 personen. Als
zoodanig maakten zich inzonderheid verdienstelijk en hebben aanspraak op onze
erkentetijkheid de heeren Pruijs en wijlen Ch.J. van Haastert.
Ingevolge 't besluit van 't Groepsbestuur om door middel van de Indische bladen
op te komen tegen onjuiste of lasterlijke berichten betreffende 't Nederlandsche volk,
werd daartoe een commissie benoemd, bestaande uit de heeren H.M. la Chapelle,
E.A.E. Kalshoven en Mr. Dr. W.M.C. Sçhumann, en wendde het bestuur zich tot
den Journalistenkring bij schrijven d.d. 5 November 1907 om medewerking. Hierop
werd tot dusver nog geen antwoord ontvangen.
De medewerking van 't Hoofdbestuur werd ingeroepen in 't tot standbrengen als
vaste instelling van 't Nederlandsch-Indische tooneel, waartoe de heer Kimmel
pogingen zou aanwenden, zulks onder voorwaarde, dat vooral Nederlandsche
tooneelstukken gespeeld zullen worden.
Aan de uitnoodiging aan de leden tot verhooging der subsidie werd door enkelen
gehoor gegeven.
Wederom zij hier de warme dank der Groep gebracht aan de Boeken-Commissie
in Nederland, van welke twee kisten met boeken voor de Afdeelingen Buitenzorg
en Kedoe ontvangen werden.
Namens het Groepsbestuur:
STEINMETZ, Voorzitter.
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KUNEMAN, Secretaris-Penningmeester.
B a t a v i a , 18 Juli 1908.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Juni 1908.
De Commissie van Toezicht op de Volksleesgezelschappen deelt mede, dat het
Afdeelingsbestuur er toe is moeten overgaan, de maandelijksche bijdrage voor de
lezers te verhoogen tot f 1. - (in den aanvang be-
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droeg deze f 0.25. Red. Neerl.); dit geschiedde vooral, omdat het gebleken is, dat die
instelling niet zoo zeer ten bate kwam van hen, waarvoor het A.N.V. haar heeft
opgericht, maar dat velen, die zeer goed een hoogere bijdrage zouden kunnen missen,
van die goedkoope gelegenheid om goede lectuur te bekomen gebruik maakten,
terwijl bij de oprichting de bedoeling heeft voorgezeten ‘Nederlanders, die niet in
staat waren lezer of nalezer van een der plaatselijke leesgezelschappen te worden,
omdat de gevorderde bijdrage daarvoor hun te hoog was’ tegemoet te komen.
Voor allen echter wien het werkelijk ernst is, om van de Volksleesgezelschappen
te genieten, doch voor wien dit bedrag te hoog is, staat de gelegenheid open om
vermindering te verkrijgen, mits zij zich schriftelijk wenden tot een der
commissieleden, onder opgave van reden.
Die Commissie, bestaande uit de heeren D.A. Hooijer, J.H. Jacobs en H.A. Kooij
- van wie de eerste en de laatste in 1905 reeds den stoot gaven tot de gelegenheid
voor minvermogenden, tegen een geringe bijdrage goede Nederlandsche tijdschriften
en boeken ter lezing te ontvangen - richt thans ‘het woord tot allen, die nog iets
voelen voor de waarde van onze taal en de belangen van onzen stam, als volk, om
haar te steunen en te helpen waar het kan, in de eerste plaats door het aanbrengen
van die lezers, waarvoor het instituut werd opgericht’... ‘en verder door woord en
daad waar het te pas komt, om òf het ledental der Afdeeling te doen uitbreiden’... òf
door schenkingen van eenvoudige boekwerken te gemoet te komen in de behoefte
aan roman lectuur’.
(Aan dit in de laatste plaats genoemde verlangen kan ook in Nederland worden
voldaan. De leden van 't A.N.V. worden uitgenoodigd boeken voor dit bepaalde doel
te zenden aan het Kantoor Wijnstraat 81, Dordrecht, dat voor doorzending zal zorg
dragen. Red. Neerl.)
***
Onder den titel ‘Een algemeen Nederlandsch belang’ wordt een geschrift van Dr.
F.P.H. Prick van Wely besproken, waarin het onderwijs en het onderwijzend personeel
aan de H.B.S. uitvoerig beoordeeld, het eerste aan kritiek onderworpen en aan het
laatste, vooral gebrek aan pedagogische ontwikkeling toegeschreven wordt. Ons
geheele onderwijs gaat voort het steeds in de breedte te zoeken in plaats van in de
diepte; vele leeraren drijven het onderwijs op tot een te hoog wetenschappelijk peil,
niet geschikt voor de leerlingen; van daar mislukking. Dit schijnt in 't kort het oordeel
van Dr. P.v.W. te zijn.
Hoewel de niet onderteekende bespreking geen algeheele instemming met het
geschrift van Dr. P.v.W. betuigt, wordt toch de wensch uitgesproken, dat ‘deze
brochure door velen gelezen moge worden, daar zij zonder twijfel er toe zal bijdragen,
dat het eindelijk ook eens tot daden komt wat de hervorming der H.B.S. betreft’.
(Ook in Nederland worden klachten over de uitkomsten van het onderwijs aan de
H.B.S. nu en dan vernomen. Uit de verslagen der vergaderingen door de Vereeniging
van leeraren bij het M.O. in de laatste dagen van Augustus te Schiedam gehouden,
blijkt ten overvloede, dat ook hier te lande naar hervorming van het M.O. wordt
verlangd. Red. Neerl.)
***
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Dr. F.P.H. Prick van Wely is in het Juli-nummer met zijn ‘Indië als litterair
wingewest’ tot de dichters genaderd. Naast Jan de Marre, van wien in 1740 een
berijmde geschiedenis van Batavia, eigenlijk een rhetorische topographie, verscheen,
worden eenige namen van minder bekende poeeten, onder wie ziekentroosters,
genoemd, ‘zonder twijfel brave menschen, maar even zeker slechte muzikanten, als
zij de harpe Davids in hun vrije uren voor de meer wereldsche lier verwisselden’.
Herinnerd wordt, dat nevens dezen, die in het tropische land zelf hun rijmelarij te
boek stelden, geen minderen dan Vondel en Willem van Haren in het Oosten stof
voor hun dichtader vonden. Hofdijk en ter Haar, die vooral door de Indische natuur,
zij 't ook alleen uit beschrijvingen, bezield werden, worden genoemd, evenzeer als
S.E.W. Roorda van Eysinga en Multatuli, wier dichterlijk proza onder Indië's invloed
ontstond.

West-Indië
Van het Groepsbestuur.
Bestuursvegadering gehouden in Juli ten huize van Dr. M.C. Henriquez.
Tegenwoordig alle leden, met uitzondering van den voorzitter en den heer H.P. de
Vries. De ondervoorzitter, die de vergadering leidt, spreekt een woord van dank uit
voor de kostelooze toezending door het Hoofdbestuur van 100 portretten van H.M.
de Koningin, die uitstekende diensten hebben bewezen bij het aanwerven van nieuwe
leden.
Uitgave 12 van het A.N.V. ‘Wat wil het Algemeen Nederlandsch Verbond?’ wordt
door den secretaris ter tafel gebracht en op zijn voorstel wordt besloten, te trachten
hier eene Jongelieden-Afdeeling te stichten; hiertoe zal de hulp worden ingeroepen
van den heer schoolopziener en van de hoofden der verschillende scholen op het
eiland.
De secretaris deelt mede, dat de volgende stukken ingekomen zijn:
No. 1 van De Boodschapper, orgaan van de Nederlandsche Vereeniging, de
Hollandsche Club, de Nederlandsche Kamer van Koophandel, de Nederlandsche
Zangvereeniging en de Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond, welk
orgaan in Johannesburg tweemaal per maand kosteloos wordt verspreid.
No. 2. Een vlugschrift: De toekomst in en de opleiding voor den Nederlandschen
en Indischen Landbouw en het Boschwezen, van de Studenten-Afdeeling Wageningen
van 't A.N.V.; dit vlugschrift zal den heer landbouwkundige op Curaçao ter inzage
worden toegezonden.
No. 3, 4e jaargang, Ons Volksbestaan.
Brief van dank van den heer C.J. Krijt voor het behoud der studiebeurzen voor
zijne zoons.
Brief van den heer G.B. Dussel, waarbij wordt medegedeeld, dat hij gaarne in
briefwisseling zal willen treden met den heer C.M.J. Tismeer te Tak-Tak.
Rapporten over de vorderingen en het gedrag van: Neptali Henriquez, Frans Krijt,
Herman Krijt, C. Sintiago (2e kwart.), L. Conner (1e kwart.).
Verschillende stukken voor een Aruba-nummer van Neerlandia. De secretaris
maakt bekend, dat het uitgeven van afzonderlijke nummers voor de verschillende
eilanden besproken wordt door 't Hoofdbestuur en den heer Snijders.
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De secretaris deelt voorts mede, dat aan het verzoek van de Afd. Aruba, om aan
het Hoofdbestuur te vragen het adres van den secretaris der Afd. op te nemen onder
de adressen in Neerlandia, is voldaan; dat het Hoofdbestuur een pakje heeft gestuurd,
inhoudende de handschriften van de schrijvers, die aan het Bonaire-nummer hebben
medegewerkt en dat die stukken ter beschikking van belanghebbenden zijn; dat door
hem, secretaris, aanbevelingsbrieven zijn gegeven aan den heer J.A. Gravestein,
correspondent van het Verbond op St. Martin, die wegens vertrek
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naar andere landen het correspondentschap niet langer kan waarnemen; dat uit
Suriname ontvangen zijn 200 ex. van het geschrift ‘De toekomst van Curaçao als
Nederlandsche wereldhaven’, die door het Bestuur, ingevolge verzoek van den
secretaris van de Groep Suriname te koop zijn aangeboden en waarvan de opbrengst
voor de helft ten bate van onze kas zal komen; dat van mevr. Van Grol - Meyers
belangrijke inlichtingen zijn ontvangen omtrent nasporingen, die zij op dezerzijdsch
verzoek, gedaan heeft in de archieven van St. Eustatius; en ten slotte, dat de
Kommandant der Troepen en van het Garnizoen, de heer Heinrichs, bij zijn vertrek
naar Nederland schriftelijk ontslag heeft gevraagd als lid onzer Afd.
Het Bestuur besluit op deze vergadering:
bij te dragen tot het geven van een St. Nicolaasfeest op Aruba;
aan mevr. Van Grol - Meyers een voor de bibliotheek van St. Eustatius
aangevraagde kast te sturen;
aan de Boeken-Commissie in Rotterdam toe te kennen een jaarlijksche bijdrage
van tien gulden;
zoolang de kas het toelaat, eene tegemoetkoming te geven aan den jongen George
Croes van Aruba, om hem in staat te stellen aan de ambachtschool op Santa Rosa
alhier, het smidsvak aan te leeren;
de Vertegenwoordigers in Nederland te verzoeken een woord van dank te richten
aan Dr. Nicolaï voor de hulp, die hij aan den in Nederland voor onderwijzer
studeerenden jongeheer Veeris verleend heeft;
het voorstel van den heer Boeke, Vertegenwoordiger in Nederland, strekkende
om den jongeheer Veeris, die wegens een oogziekte vertraging in zijne studie heeft
ondervonden, zijne studie te laten voltooien, te steunen.
Door terugkomst van Pastoor Delgeur, onzen Vertegenwoordiger in Nederland, moet
in de opengevallen plaats worden voorzien en wordt met algemeene stemmen tot
Vertegenwoordiger benoemd de heer J.A. Snijders Jr., die de vereeniging zulke
uitstekende diensten heeft bewezen, toen hij de betrekking bekleedde van secretaris
dezer Afdeeling.
Pastoor Delgeur, die onze belangen bij het Hoofdbestuur op voortreffelijke wijze
heeft behartigd, heeft de volste aanspraak op de erkentelijkheid van de Groep en het
Bestuur besluit dan ook hem schriftelijk den dank der Groep over te brengen.
Het Bestuur besluit zoo spoedig doenlijk te houden een muziekavond met lezing.
Den heer J.A. Snijders Jr., in Nederland, zal worden verzocht passende Nederlandsche
liederen voor die gelegenheid uit te zoeken.
Onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de heeren J.A.
Gravestein en J.A.P. Thielen als correspondenten op St. Martin en Saba,
respectievelijk bewezen, worden met algemeene stemmen tot correspondenten
benoemd de heer F.K. Thielen, Gouvernementsambtenaar op St. Martin en de heer
P.L. Gorsira, waarn. Gezaghebber op Saba.

Hollandsche bibliotheken op onze West-Indische eilanden.
Toen na de oprichting van een Groep van het Alg. Ned. Verbond in de kolonie
Curaçao op de verschillende eilanden der kolonie Afdeelingen van deze Groep waren
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gevormd, werden pogingen in het werk gesteld om op die eilanden kleine Hollandsche
bibliotheken op te richten, waarvan de leden van het Alg. Ned. Verbond gebruik
konden maken. Al spoedig werden deze pogingen met succes bekroond. Thans zijn
op bijna alle eilanden der kolonie degelijke Hollandsche boeken te verkrijgen. En
dat dit door de Hollandsch sprekende bewoners dankbaar aanvaard is, blijkt wel uit
de verslagen van de bibliothecarissen op de verschillende eilanden over den toestand
van de aan hunne zorg toevertrouwde bibliotheken gedurende het jaar 1907, die aan
het Groepsbestuur werden ingeleverd. Er blijkt echter uit deze verslagen tevens, dat
deze bibliotheken nog niet geheel en al aan het beoogde doel beantwoorden. Er wordt
meestal slechts gebruik van gemaakt door de leerlingen van de openbare school.
Ouderen van dagen bleken in de hen aangeboden lectuur niet altijd veel van hunne
gading te vinden. Dit is het gevolg van verschillende oorzaken. Een daarvan wordt
in het verslag van de boekerij van het eiland St. Martin duidelijk uitgesproken, n.l.
dat de voor ouderen bestemde boeken meestal vertalingen zijn van buitenlandsche
werken, die in hun oorspronkelijken vorm reeds op het eiland gelezen worden, en
daarom dus in de Hollandsche vertaling weinig aftrek vinden. Hierin vooral is derhalve
verbetering noodig. Wel werd in het verslag van den bibliothecaris van St. Eustatius
met groote voldoening gewag gemaakt van een flinke zending boeken, in Holland
verzameld, geschonken door den heer Van Grol, en een tweede schenking van den
heer Elsman, doch er is nog groote behoefte, vooral ook op de andere eilanden.
Dat van zulk een Hollandsche bibliotheek op onze West-Indische eilanden een
groote kracht ten goede kan uitgaan, zal wel niemand betwijfelen. Doch dit kan dan
slechts het geval zijn, als ook de nieuwere oorspronkelijke vaderlandsche produkten
er ruimschoots in vertegenwoordigd zijn. Er is in de laatste 30 jaren zoo veel schoons
en belangrijks op letterkundig gebied in ons vaderland voortgebracht, dat met groote
belangstelling op onze afgelegen West-Indische eilanden zou worden gelezen en
herlezen! Kan er iets gedacht worden, dat zoo zeer als dit den band tusschen onze
West-Indische eilanden en het Moederland hechter en steviger kan maken? Waarlijk,
ieder die exemplaren van de nieuwere Holl. romans en gedichten*) wil afstaan voor
de bibliotheken op onze kleinere W.-I. eilanden, doet een voortreffelijk werk, en zijn
pogen zal ten zeerste door onze kolonisten gewaardeerd worden. En men behoeft
niet terug te schrikken voor een ‘groote zending’. Vele kleintjes maken één groote,
en zoo velen van de leden van het Alg. Ned. Verbond elk een of meer boeken willen
afstaan, is de zending spoedig compleet, en kan over de verschillende bibliotheken
al naar hunne behoeften verdeeld worden. Elke gave is derhalve welkom.
Leiden.
J. BOEKE.

Allerlei en mededeelingen.
Onbekendheid met de Ned. Antillen.
‘Ons volk weet niets van Curaçao, kent ternauwernood de namen van deze
Nederlandsche eilandengroep; de bladen en tijdschriften echter, hebben bijna niets
gedaan om de natie voor te lichten; de loffelijke poging van het A.N.V. met de
Curaçao- en Bonairenummers van Neerlandia bleef op zich zelf staan’.
Zoo oordeelt de redactie van het Nieuws van den Dag.
*) De Boeken-Commissie te Rotterdam neemt ze te allen tijde gaarne in ontvangst.
Red.
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Bedoelde nummers zijn tegen betaling van 30 cent per stuk verkrijgbaar aan het
Kantoor van het A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
Nog wordt de aandacht gevestigd op ‘De toekomst van Curaçao als Ned.
Wereldhaven in West-Indië’, door J.C. Loman, civiel-ingenieur, ook aan het Kantoor
verkrijgbaar tegen 25 cents.
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Holl. Studentenclub te Pennsylvanië.
Voornamelijk door de bemoeiïngen van onzen vroegeren vertegenwoordiger te
Philadelphia, den heer J. Bierens, is eenigen tijd geleden aldaar opgericht de ‘Holland
Dental Society of the University of Pennsylvania’.
De negen aangesloten Hollandsche studenten zijn op nevenstaande foto afgebeeld.

Vereeniging ‘Het Ned. Lied’.
Neerlandia ontving de vorige maand te laat voor 't Aug.-nr. het belangrijk Jaarverslag
der Vereeniging ‘Het Ned. Lied’.
De meeste bladen hebben er inmiddels artikelen aan gewijd.
De heer F.R. Coers, Nieuwe Gracht 26 bis, Utrecht, de ziel der Ned.
Liederbeweging zendt op aanvraag gaarne een exemplaar.

Een monument voor Koningin Victoria te Soerabaja.
Er is te Soerabaja een bloeiende en talrijke Britsche kolonie, die het passend gevonden
heeft, ter gedachtenis van het diamanten jubileum van Engeland's overleden Koningin,
uitdrukking te geven aan haar trouw en nationalen zin, door er in de stad harer
inwoning een gedenkteeken voor op te richten. Noch zeer fraai, noch zeer kostbaar,
maar wel zeer practisch: een standaard klok van gegoten ijzer. - Aldus Maurits
Wagenvoort in het N. v.d. D. van 21 Aug. j.l. - Is het wonder, dat hij zich afvraagt,
waar is het monument voor den een of anderen Oranje vorst in onze Oost; en dat hij
zich laat ontvallen: de nationale zin der Nederlanders in O.-I.... laat ons zeggen, heeft
geen behoefte aan symbolen; ‘met Koningsgezind zijn of niet, met Oranjegezind zijn
of niet, heeft dit niets te maken. Het heeft te maken met de vraag of men zich
Nederlander gevoelt. Onze landgenooten in Nederlandsch-Indië zijn ietwat lauw.
Nederlander of niet Nederlander... zij zijn het nu eenmaal’.
Te Batavia wordt de stoomtram getrokken door locomotieven, welke den naam
‘Hohenzollern’ dragen; daar wonen Engelschen, die hun kinderen ter school zenden
- een zusterschool - met het verbod om hen Hollandsch te leeren; daar zijn, elders in
onze koloniën, scholen opgericht door inheemsche Chineezen, die, met
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veronachtzaming van de onze, hun kinderen de Engelsche taal doen onderwijzen. Aldus weder M.W. in denzelfden brief.
(Nederland, ook onze Oost, is net land der vrijheid!!! Red. Neerl.)

Engelsch in den Achterhoek.
Iemand, die de Protestantsche kerk te Westervoort (Gelderland) bezocht, zag daar
bijbelsche platen met Engelsche opschriften.

Electrotechnisch Nederlandsch.
In de Kampioen is er tusschen verschillende inzenders een gedachtenwisseling
geweest over vakuitdrukkingen in de electrotechniek. Iemand had in een artikel in
dat blad menig bastaardwoord gebruikt. Daarvoor terecht gewezen, antwoordde hij,
dat electrotechnici waarlijk hun tijd wel beter kunnen besteden dan naar Hollandsche
woorden te zoeken.
Een wonderlijke opvatting! Dat tracht in het nummer van 4 September de
electrotechnische ingenieur B.A.J. van der Hegge Zijnen den ander duidelijk te
maken. En hij doet tevens het goede werk, alle vakmannen te herinneren, dat zij niet
meer naar Hollandsche benamingen hoeven te zoeken.
‘De vakafdeeling voor electrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
- zoo schrijft hij - heeft een commissie benoemd om een electro-technische
woordenlijst saam te stellen, en die lijst is einde van het vorige jaar verschenen ('s
Gravenhage, F.J. Belinfante 1907)... De lijst wordt in alle voorschriften, enz., van
het Instituut gevolgd; naar ik hoor zijn de daarin voorkomende woorden en termen
ook bij het onderwijs in de electrotechniek aan de Technische Hoogeschool te Delft
in gebruik, terwijl onze Vlaamsch sprekende broederen eveneens exemplaren dezer
woordenlijst ontvangen hebben’.

Vlaamsche Propaganda.
De hierbij afgebeelde teekening en die op bladz. 175, zijn evenals die in het vorig
nummer onder Vlaanderen werd opgenomen, afdrukken van de propaganda-kaarten,
welke door den heer L. Bouchery te Antwerpen worden uitgegeven. Zij kunnen als
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gewone briefkaarten gebruikt worden en vinden zooveel bijval, dat weder een nieuwe
druk noodig is.

Holland op zijn malst.
Te Antwerpen moet volgens de N.R. Ct. een postwissel zijn aangekomen van 15
frank en eenige centiemen, afgezonden door een Nederlandsche
spoorwegmaatschappij, waarop het bedrag in het Fransch omschreven was als ‘dix
cinq francs et... centimes’, terwijl de afzender, d.w.z. de spoorwegmaatschappij
beschreven werd als: ‘la cassa du chemin de fer Hollandais’.
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De Javabode over het A.N.V.
In de Javabode van 28 Juli kwam onder de telegrammen dit bericht over de feesten
te Quebec voor:
‘Sir de Villiers, de vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, zeide dat de politiek
van vertrouwen een mokkend, ontevreden volk veranderd had in loyale
onderdanen. Mocht ooit een vreemde mogendheid een poging doen om
maar een vinger uittesteken naar het rijk in Zuid-Afrika, dan zouden alle
Britten schouder aan schouder vechten voor koning en vaderland’.
Wat den redacteur aanleiding gaf om te zeggen:
‘Wanneer de heeren van het Algemeen Nederlandsch Verbond lezen
wat de Transvaalsche minister van justitie, J. de Villiers, als
vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, aan het diner te Quebec heeft gezegd,
dan zullen hun de haren te berge rijzen. Van den “Nederlandschen stam”
is niets meer overgebleven. Nu deze Boeren een constitutie hebben
gekregen en hunne zelf gekozen regeering het vertrouwen geniet van het
opperbestuur in Engeland, voelen zij zich loyale Britten, bereid om onder
de Union Jack te leven en te strijden. Of ze gelijk hebben! De menschen
hebben het nu veel beter’.
In het No. van 4 Augustus komt de heer H.A. Kooy, lid van het A.N.V., met
warmte en uitvoerig tegen die woorden van de Javabode op, en de heer C.A.
Kruseman, de hoofdredacteur, geeft daarop weer bescheid. Uit gebrek aan plaatsruimte
kunnen wij maar weinig uit deze belangwekkende gedachtenwisseling overnemen.
De heer Kooy wijst er terecht op, dat ‘de Nederlandsche stam’ onaangetast kan
blijven, al willen de Afrikaanders trouwe onderdanen van Engeland wezen. En hij
keurt het af, dat de Javabode zich smalend over het A.N.V. uitlaat. Het ware beter,
vindt hij, als het blad het Verbond steunde, waar dit onder de volken van
Nederlandschen stam krachtiger gevoel van eigenwaarde en van gemeenschap tracht
te vormen.
De heer Kruseman antwoordt daarop met te zeggen, dat hij in zijn blad sinds jaar
en dag heeft geijverd ‘voor het zuiver houden van de Nederlandsche taal’ en voor
vaderlandsliefde onder de Nederlanders in Indië, hetgeen zeer noodig is.
De groep deed beter - zoo meent de heer Kruseman - hem in zijn strijd te steunen
en de menschen in Zuid-Afrika met rust te laten. ‘Die weten zich zelven te redden’.
Hij ‘weet dit niet uit boekjes en tijdschriften, maar uit persoonlijke aanraking met
een hunner beste leiders, thans minister van de Kaapkolonie’.
Tot zoover de heer Kruseman. Zonder ons nu verder in den woordenstrijd te
mengen, willen wij toch even opmerken, dat de Javabode over Zuid-Afrika nog met
vrucht ‘boekjes en tijdschriften’ zou kunnen raadplegen. Want het blad behoorde
vooreerst te weten, dat het Sir Henry de Villiers, de hoofdrechter der Kaapkolonie,
is geweest, die te Quebec de aangehaalde woorden heeft gesproken.
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Daarmede vervalt al wat het zegt van de veranderde gevoelens van de Boeren,
sinds zij een grondwet hebben. Sir Henry, als Kapenaar van ouder tot ouder Britsch
onderdaan, heeft in deze geen recht te spreken uit naam van Vrijstaters en Transvalers.
Persoonlijk behoort overigens Sir Henry, geen groot vriend van de Nederlandsche
taal in Zuid-Afrika, niet tot de Afrikaanders, die veel om den ‘Nederlandschen stam’
geven. Zijn uitlating te Quebec heeft dan ook niets verrassends voor wie van
Zuid-Afrika op de hoogte is.
Dat ‘de menschen’ - Transvalers en Vrijstaters - ‘het nu veel beter’ hebben, nu
veel beter onder Engelsch bewind dan vóór den oorlog, is een uitspraak die de
‘minister van de Kaapkolonie’, door den heer Kruseman aangeroepen, zeker verbazen
zou.
Men leze het artikel ‘Voorheen en Thans’ maar eens, voorkomend in dit nummer
onder Zuid-Afrika.

Een neger lid van het A.N.V.
In het vorig nummer heeft men op de lijst der nieuwe leden kunnen aantreffen de
heer Herman Forson te Cape Coast (Goudkust), over wien in Neerlandia reeds meer
geschreven is.
Dit lidmaatschap is te opmerkelijk om het niet afzonderlijk te vermelden.
Zijn brief van aangifte aan den heer P.H. Stuurman te Zaandam luidde als volgt:
‘Ik neem deze gelegenheid te baat U beleefdelijk te verzoeken om thans mijn naam
bij de leden van het algemeen Nederlandsch verbond te voegen, en tevens mij te
laten weten op welke wijze mijn jaarlijksche bijdrage of contributie aan u kan worden
transmitteeren’.

Vervolg Sprekerslijst.
3. Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.
Een A.N.V.; Vereenvoudiging en verbetering van het onderwijs in de
Moedertaal; Uit de geschiedenis van Nederl. Taal en Nederl. Letteren; Een en
ander over 't Fries.
4. Mevr. Betty Holtrop van Gelder, tooneelspeelster en leerares, Weteringschans
35, Amsterdam.
Voordrachten van gewijde poëzie; Populaire voordrachten uit Nederlandsche
en Vlaamsche dichters.
5. Joh. Koning, Tollensstraat 9, 's Gravenhage.
De kunst van Frederik van Eeden, gevolgd door de voordracht van zijn Ellen,
een Lied van de Smart.
6. Mevr. J.M.H. van Loon - van den Berge, Bergweg 140, Rotterdam.
Zeeuwsch programma; Voortbrengselen der beste Vlaamsche en Noorsche
schrijvers.
7. Alida Ringler, Leeuwarden.
Voordrachtavond op dramatisch, lyrisch en komisch gebied; Werken van oude
en moderne Nederlandsche, Vlaamsche en Friesche dichters en schrijvers.
8. Mari J. Ternooy Apel, regisseur der Nederlandsche Tooneelvereeniging te
Amsterdam, adres: Meerhuysen, Watergraafsmeer.
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9.

10.

11.

12.

De kunst van het tooneel; Het nieuwere drama; Voordrachten uit de werken der
jongere prozaschrijvers en dichters; Wat ontbreekt er aan de opleiding onzer
tooneelkunstenaars? (De laatste voordracht met debat).
Dr. Adri van de Ven, zanger, Dordrecht.
Het Nederlandsche en Vlaamsche lied. Stelt zich beschikbaar om een avond
aan te vullen of ter afwisseling van een spreker op te treden.
J.P.J. Wierts, toondichter, Delft.
Letterkundig-muzikale avonden. Programma wordt op aanvraag toegezonden.
Treedt op met bekenden voordrager en zanger.
Achiel E. Daled, bewaarder van het Stedelijk Museum der Oude Meesters te
Brugge.
Kunsthistorische voordracht, verduidelijkt en opgeluisterd door een 100-tal
lichtbeelden, over: Brugge, hare praalgebouwen en kunstschatten.
Spreekt op 14 December e.k. in Den Haag en zou graag omtrent dezen datum
zijne aanwezigheid in Holland in lezingen benuttigen. Uiterst voordeelige
voorwaarden.
Top van Rhijn - Naeff, Dordrecht.
Voordracht van eigen werk.

Opgaven voor deze lijst worden gaarne ingewacht bij de
A d m i n i s t r a t i e , W i j n s t r a a t 81, D o r d r e c h t .
Wegens plaatsgebrek moeten verscheiden stukken tot een volgend nummer
blijven liggen.
Red.
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Vergadering van het Hoofdbestuur op Zaterdag 26 September 1908
te Dordrecht.
A a n w e z i g : de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde,
onder-voorzitster, en de heeren Dr. J. Boeke, H.D.H. Bosboom, Joh. C. Kesler, H.
Meert, J.M. Pijnacker Hordijk, Dr. M. Rudelsheim, Luit. J.A. Snijders Jr., J.D. Baron
van Wassenaer van Rosande, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler en Mr. W. Dicke,
secretaris.
A f w e z i g met kennisgeving: de heeren Mr. C.Th. van Deventer, Dr. H.F.R.
Hubrecht, Dr. J.J.A. Muller, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Mr. Dr.
C.F. Schoch en Mr. W. Thelen.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom in het bijzonder aan
den heer J.M. Pijnacker Hordijk van zijn Indische reis weer in het vaderland
teruggekeerd en den heer J.A. Snijders, die als oud-secretaris der Groep Ned. Antillen
de aangewezen man was om den heer Delgeur te vervangen.

Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Zij worden onveranderd goedgekeurd.
Gevraagd wordt of Groep België reeds een brief over de behoefte aan een lijst van
Ned. schoolboeken in België, aan het Dag. Bestuur heeft gezonden.
Namens de Vlaamsche afgevaardigden wordt geantwoord, dat daar nog niet van
gekomen is, maar het Dag. Best. verzocht wordt de aandacht der boekhandelaren in
Noord-Nederland op dit punt te vestigen en hun in overweging te geven hun
schoolboeklijsten voortaan ook aan Vlaamsche instellingen van onderwijs te zenden.
Aldus besloten.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
De voorzitter deelt mede, dat Donderdag 24 Sept. een telegram van groote waardeering
verzonden is aan den heer H.C. Leemhorst, den voorzitter van den 4en
Vacantieleergang te Leiden, ter gelegenheid van het afscheidsmaal.
Schrijven van den heer J. Vader te Haarlem, met verzoek of het A.N.V.
voorbereidende maatregelen wil nemen tot herdenking van den 100en geboortedag
van Dr. J.P. Heye.
De vergadering besluit afwijzend te beschikken op het verzoek om voorbereidende
maatregelen te nemen, maar stelt een bedrag van f 25. - beschikbaar, indien zich een
commissie voor de herdenking mocht vormen.
Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen van 't Hoofdbestuur. Wordt met
de voorgestelde wijziging goedgekeurd.
Reglement voer de Alg. Verg. van het A.N.V.
Gewijzigd naar de voorstellen der Commissie van Praeadvies wordt het
goedgekeurd.
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Reglement der Afd. Johannesburg ter goedkeuring.
Het ontwerp is overeenkomstig de opmerkingen der Commissie voor Praeadvies
gewijzigd en wordt goedgekeurd.
De commissie heeft ook aanmerking gemaakt op de ‘Algemeene gegevens voor
een Afd.-reglement’, welke bij de oprichting van Zelfst. Afdeelingen worden
toegezonden. Verplichte ondersteuning moet vervallen.
Overeenkomstig dien wensch zal in het vervolg worden gehandeld.
Nog heeft de Afd. Johannesburg verzocht over het eerste vereenigingsjaar (1908)
geen bijdrage in de Algemeene Kas te storten.
De vergadering heeft geen bezwaar, art verzoek in te willigen.

Punt III. Verslag van het Leidsche Congres. Adhesieadres voor een
Leerstoel in het Nederlandsch te Chicago.
De afgevaardigde deelt met een enkel woord mede, hoe moeilijk het hem is geweest,
nu verzuimd was het verslag over de werkzaamheden van het A.N.V. der beide laatste
jaren op het Congresprogramma te brengen, aan het woord te komen en hoe weinig
belangstelling er was toen hij verslag over het A.N.V. uitbracht.
De congresleden droegen door den veranderden rooster van werkzaamheden van
deze laatste algemeene vergadering weinig kennis.
Het reglement over de verhouding der Congressen tot het A.N.V. werd in de
eindvergadering aangenomen.
Voor dit reglement wordt verwezen naar de beide artikelen over het Congres in
het Sept.-nr. van Neerlandia. Het Hoofdbestuur aanvaardt de regeling, die daaruit
voortvloeit en draagt het Dag. Best. op de maatregelen te nemen, die er voor de eerste
maal het gevolg van zullen zijn.
Wat den L e e r s t o e l in het Ned. aan de Hooge-
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school te Chicago betreft, het Congresbestuur was bereid de adhesie-motie in
stemming te brengen, maar wilde eerst het oordeel van Prof. Huizinga uit Amerika
overgekomen, hooren. Deze trad eerst in de laatste vergadering op en deelde mede,
dat er reeds enkele cursussen in het Ned. in N.-Amerika zijn o.a. te Grand Rapids.
Prof. Huizinga juichte de poging tot stichting van bedoelden Leerstoel te Chicago
zeer toe en de vergadering nam de motie zonder stemming aan.
Het ontwerp van het adres wordt ter tafel gebracht en goedgekeurd en zal ter
teekening worden rondgezonden aan alle Hoofdbestuurders van 't A.N.V.

Punt IV. De toestand op Curaçao. De inschrijving van Oost en West.
Voorstel van den heer Hoogenhuyze.
Van de Groep Ned. Antillen is afschrift ingekomen van het bekende adres aan de
Ned. Regeering, waarover in het Alg.-nr. van Neerlandia een en ander is gezegd.
Tevens verwacht het Bestuur der Groep medewerking van het Hoofdbestuur in haar
sterven om een eind te maken aan de onzekerheid, waarin de kolonie verkeert, wat
betreft hare verhouding tot het vaste land.
De afgevaardigden voor de Groep hebben zich tot het Groepsbestuur gewend met
de vraag of het verlangde, dat het Hoofdbestuur een inschrijving zou openen.
Het antwoord daarop is nog niet ingekomen.
Inmiddels heeft de vereeniging ‘Oost en West’ een inschrijving geopend
Voorgesteld wordt, dat het A.N.V. aan ‘O. en W.’ een gift voor het doel zal doen
toekomen, als waardeering voor haar aanstichting.
De afgevaardigden der Groep voelen meer voor een eigen inschrijving, om den
nood te lenigen.
Besloten wordt het antwoord uit Curaçao af te wachten, maar zooveel mogelijk
met O. en W. samen te werken.
Nog is een brief ingekomen van den heer Hoogenhuyze, Utrechtsch student, die
medewerking vraagt voor de stichting van een vereeniging ‘Onze West’ en een brief
van de heeren Tak & Co. te Rotterdam, die willen trachten met verschillende firma's,
die in betrekking met de Antillen staan, een bedrag bijeen te brengen voor de
noodlijdende bevolking.
Genoemde personen zullen met elkaar in verbinding worden gesteld.
Het Hoofdbestuur moet zijn medewerking afhankelijk stellen van het antwoord
uit Curaçao.

Punt V. Vertegenwoordiging in het Buitenland.
H u m p a t a . Omtrent de sluiting der Holl. kerk aldaar door de Portugeesche regeering,
waarvover onze vertegenwoordiger voor Angola de heer P. v.d. Smit, mededeelingen
heeft gedaan, heeft het Dag. Best. inlichtingen ingewonnen, waaruit blijkt, dat er van
hier uit niets kan worden gedaan om de tweespalt bij te leggen, maar dat wellicht de
Synode der Ger. kerk in Zuid-Afrika tusschenbeide kan komen.
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Aan haar zal worden geschreven.
P u e r t o C a b e l l o . In de plaats van den heer Hellmund, die wegens vertrek naar
Curaçao moest bedanken, wordt door het Groepsbestuur der Ned. Antillen voorgesteld:
de heer Lodewijk Olivier Lampe.
De vergadering acht de aanbeveling van het Groepsbestuur voldoende en benoemt
den heer Lampe tot vertegenwoordiger te Puerto Cabello (Venezuela), indien
genoemde heer zich beschikbaar stelt.
R a n g o o n . Door Dr. Hendrik Muller is de aandacht van het Hoofdbestuur op
deze plaats gevestigd, waar ongeveer 20 Hollanders wonen. De moeilijkheid is de
geschiktste persoon daar te vinden, die zich met de vertegenwoordiging wil belasten.
Besloten wordt de leden van den Raad van Bijstand van Groep Nederland een lijst
te zenden van die belangrijke plaatsen in het Buitenland, waar nog geen
vertegenwoordigers zijn, met verzoek, indien hun bekend, personen te willen noemen,
die er voor in aanmerking zouden kunnen komen.
S a n t a F é . Onze vertegenwoordiger te Rosario meent, dat de heer Dates wel
bereid zou zijn het vertegenwoordigerschap, waarvoor hij wegens drukke bezigheden
had moeten bedanken, weer op te vatten.
In dien geest is aan den heer Dates geschreven.
De voorzitter deelt nu een en ander mee omtrent de kortelings ingevoerde
z i t t i n g s d a g e n van vertegenwoordigers, welke voor eenigen tijd in het land
vertoeven. Op het kantoor hielden zitting: de heer G.A. Gulden, uit Rosario (16 Juli)
en de heer Th.F. van Vloten, uit Caïro (29 Aug.). De eerste had druk bezoek, de
tweede niet zooveel, beiden ontvingen veel brieven met vragen om inlichtingen. De
heer Gulden deed verslag in Neerlandia, dat van den heer Van Vloten moet nog
inkomen. De Regeering werd van dezen nieuwen maatregel tot bevordering der Ned.
belangen in den vreemde, kennis gegeven.

Punt VI. Van de Zelfstandige Afdeelingen in het Buitenland.
B e r l i j n . Deze Afd. heeft eenige reglementswijzigingen van ondergeschikt belang
voorgesteld. De Commissie van Praeadvies keurt ze goed. De vergadering vereenigt
zich er mee.
C e y l o n . Als begin van samenwerking met de op Ceylon gestichte Burgher-Union,
wordt voorgesteld een abonnement te nemen op het tijdschrift door de Union
uitgegeven en door Maurits Wagenvoort in 't Sept.- nr. van Neerlandia besproken.
Aangenomen.
P e t e r s b u r g . De secretaris deelt mede, dat de heer Mohr aldaar pogingen in het
werk stelt om een Afdeeling te stichten.
Propagandamiddelen zijn hem gezonden.

Punt VII. Propaganda in het Buitenland.
A k e n . Uit het rapport door den voorzitter van zijn reis naar Aken opgesteld blijkt,
dat er voor het Verbond aldaar voorloopig weinig te doen is.
B r e m e n . Door den heer H. van der Putt, tijdelijk in Bremen, worden pogingen
aangewend om de Nederlanders aldaar tot een Afdeeling te vereenigen.
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Het Dag. Best. zal deze pogingen zooveel mogelijk steunen.
G e n è v e . De onder-voorzitster heeft haar reis naar Zwitserland ten nutte gemaakt
om met den heer Vermaire, Ned. consul te Genève, de belangen van het A.N.V. te
bespreken. Hij sprak uitstekend Nederlandsch. Een zending bescheiden ter
kennismaking met ons streven is hem toegezonden.
Voorts deelde zij mede kennis te hebben gemaakt met Mr. John F. Talb, dokter te
Londen, die gaarne Hollandsche boeken zou willen hebben voor de ouden van dagen
der Dutch Almshouses aldaar.
Aan de Boeken-Commissie is deze wensch overgebracht.
H a m b u r g . De kansen van een Afd. aldaar zijn volgens ingewonnen inlichtingen
nog niet gunstig. Het Hoofdbestuur houdt zijn aandacht op deze stad gevestigd.
M a d r i d . Met de aldaar opgerichte Ned. Vereeniging is het Dag. Best. in
briefwisseling getreden om een aansluiting bij het A.N.V. te bewerken.
Z w e d e n . De heer M.P. Meerburg, vice-consul te Stockholm, heeft aangeboden
pogingen in het werk te stellen de Nederlanders aldaar tot een Afd. te vereenigen.
Propagandamiddelen zijn hem toegezonden. Zaterdag 26 Sept. zou daar een
bijeenkomst plaats hebben.
Z u i d -A f r i k a . Besloten wordt den voorzitter op te dragen persoonlijk de
belangen van het A.N.V. in Zuid-Afrika te behartigen.
De voorzitter verklaart zich bereid de opdracht te aanvaarden.
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Punt VIII. Ned. scholen in Argentinië en België.
De voorzitter heeft een belangrijk onderhoud gehad met Dr. Van Lonkhuizen, waarvan
een uitvoerig verslag is opgesteld. Op de begrooting voor 1909 zal met dit Ned.
belang rekening worden gehouden. Het Dag. Best. stelt zich voor op die begrooting
een bedrag van f 200. - voor het beoogde doel uit te trekken en er zijn aandacht op
gevestigd te houden.
Verder worden over de Christelijke school te Brussel verschillende mededeelingen
gedaan*).
De stichting eener Ned. school te Antwerpen blijft een onderwerp van de
voortdurende zorg van het Hoofdbestuur.

Punt IX. Ned. Taal in België.
De Vlaamsche afgevaardigden klagen er over, dat vele Ned. firma's nog uitsluitend
Fransch gebruiken in België, dat het Ned. bij de Holl. Spoorwegmaatschappijen niet
gehandhaafd en evenmin in acht genomen wordt op internationale mandaten en
geleidingsbrieven.
De voorzitter doet enkele mededeelingen omtrent zijn bemoeiingen in dezen.
De Takken van Groep België zullen nagaan, welke Ned. firma's in Vlaanderen
een uitsluitend Franschen naam voeren.

Punt X. Verhouding tot de Groep Ned. Indië. Het verstrekken eener
bijdrage aan de Volksleesgezelschappen.
De heer Pijnacker Hordijk deelt een en ander mee over zijn reis naar Indië en zijn
samensprekingen met het Groepsbestuur.
Een der afgevaardigden voor N.-I. stelt voor f 200. - voor de
Volksleesgezelschappen beschikbaar te stellen, te meer daar de Groep in langen tijd
geen subsidie heeft ontvangen.
De secr.-penningm. kan zich niet vereenigen met deze laatste woorden. Vroeger
moest de Groep haar aandeel in de hoofdkas storten. Tegenwoordig betaalt ze enkel
50 cent per jaar en per lid en dat is, waar Neerlandia uitgebreider is geworden feitelijk
te weinig om zelfs de onkosten van het tijdschrift per exemplaar te dekken. De Groep
geniet dus van een gunstige verhouding. Nu is bovendien de Groep over 1907 nog
f 700. - (1400 maal f 0.50) schuldig aan de hoofdkas. Dat wordt spoedig met het
bedrag over 1903 bijna f 1500. -. Die toestand is ongezond. Hier wordt bij het maken
der begrooting gerekend op de afdracht der Groepen en Afdeelingen. Blijft die uit,
dan kan het Hoofdbestuur niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoen. Een
subsidie van f 200. - acht spr. in dit geval niet verantwoord.
Na eenige tegenwerpingen wordt het voorstel voorloopig ingetrokken.

*) Zie het artikel onder Zuid-Nederland. Red.
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Punt XI. Is Statuten wijziging ten behoeve van Zuid-Afrika noodig?
De voorzitter verwijst voor dit punt naar het artikel in Neerlandia van Dr. Bodenstein,
Aug.-nr. blz. 159, en het antwoord der Redactie in 't Sept.-nr., waarmee de vergadering
zich vereenigt.
De vraag wordt dus ontkennend beantwoord.

Punt XII. Het uitloven van prijzen voor de Kaapsche Taalbondexamens.
Besloten wordt daarvoor 5 pond beschikbaar te stellen, voorloopig alleen voor 1909.

Punt XIII. De Ned. Kamer van Koophandel te Johannesburg.
Van huishoudelijken aard.
Bij de rondvraag wordt in uitzicht gesteld de verschijning van een St. Eustatius-nr.
(waaronder de andere Bovenwindsche eilanden begrepen) en later een Aruba-nummer.
Nog worden mededeelingen gedaan over de Rhijnsche Zending onder de Bataks1)
en over de Italiaansche landverhuizing naar Suriname.
Ten slotte worden de door het bestuur der Groep Suriname voorgestelde wijzigingen
in het Groepsreglement behandeld.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche
Graafschappen,
door A.J.L. Juten.
I.
In de laatste jaren zijn zoowat uit alle oorden van de wereld berichten overgewaaid
over oude ‘Hollandsche’ kolonies, over vroeger gebruik van onze Nederlandsche
taal, waarbij in meer of minder mate aangeprezen werd nog eens te beproeven hier
ons taalgebied, en dan ook misschien ons afzetgebied voor handel en nijverheid, te
vergrooten.
Maurits Wagenvoort beschreef het Nederlandsch leven in Smyrna in zijn roman
‘De Voorbijganger’. Neerlandia nam er eenige stukken uit over. O.a. werd, als gevolg
ook al daarvan, getracht een school te Smyrna te stichten. Hoe het afgeloopen is, of
er vooruitgang in die eerste twee jaar te bespeuren viel, dat hoorden we tot nu toe
nog niet. Fred. Cudschans Dentz gaf eenige beschrijvingen over een oud Hollandsche
Nederzetting op Conveyeiland in de Theems. Van zijn hand volgden ook nog een
tweetal zeer belangrijke bijdragen over de Hollandsche kolonie in Engeland sedert
1138; ook nog een van de Hollandsche kolonie te Cholcester in 16e, 17e en 18e
eeuw.
1) Zie onder Oost-Indië. Red.
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Met een blijkbaar genoegen deelde Dr. A. Beets in Neerlandia No. 12 1906 mede,
dat men in Denemarken tracht onze taal meer bekendheid te geven.
Maurits Wagenvoort in zijn artikelen ‘Zoekende het voetspoor der Vaderen’ geeft
ons uiterst gewichtige mededeelingen over de Nederlandsche nederzettingen aan de
Malabaarsche kust. Nog onlangs verscheen eenig teeken over de taaiheid van 't
Nederlandsch, wat o.a. daaruit bleek, dat zelfs aan de Goudkust onder de Zwartjes
nog Nederlanders leven, niet alleen menschen die onze taal nog machtig waren, maar
zelfs nog een Nederlandsch hart hadden. Een Amerikaan scheen zelfs in Centraal
Azië een Nederlandsche kolonie te hebben ontdekt. In 't Juni-nr. 1908 deelde Dr. W.
Zuidema een reeks buitenlandsche geleerden mede, die de Nederlandsche taal kennen.
Juist in dit kader van opsporingen ligt de volgende kleine studie. Waren meer
Friezen en Groningers2) lid van het A.N.V., we hadden reeds lang hierover eenig
nieuws gehad. Immers hoofdzakelijk Friezen en Groningers hebben de Nederlandsche
taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche Graafschappen ingevoerd. De Groningsche
hoogeschool is de bakermat geweest voor vele Duitsche, maar Nederlandsch
sprekende dominées.
Wie mij meer inlichtingen over dit onderwerp kan geven, hij kan op mijn dank
rekenen.
In Duitschland, waarin op dit oogenblik aan onze taal zoo min mogelijk aandacht
wordt geschonken (de

2) Mocht deze bijdrage voor velen van hen, misschien een aansporing zijn om nog lid te worden.
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Italiaansche, Spaansche en Russische taal worden op vele handelsscholen onderwezen,
't Nederlandsch niet), is aan onze taal een eer wedervaren, die aan geen andere taal
ooit te beurt gevallen is. Deze namelijk, dat zij in Europa, buiten hare grenzen, door
een betrekkelijk talrijke, aaneengesloten bevolking, die met de onze in geen
middellijke betrekking ('t zij van afstamming, 't zij van medeburgerschap stond),
verstaan, gesproken, geschreven en landtaal geweest is en dat wel gedurende twee
eeuwen lang. De titel gaf reeds aan dat dit was in Oost-Friesland en de Westphaalsche
Graafschappen. In Oost-Friesland was het voornamelijk het zuidwestelijk deel,
bestaande uit het zoogenaamde Crumhorn, zuidelijk van de bocht van Greetzijl,
Reiderland, tegen onze grenzen tot aan de Eems en Overledingerland, tusschen de
Eems en de Leda, met de stad Leer zelf, uitgenomen alleen het groote district van
Rhaude. Dit vormde te zamen een oppervlakte van ongeveer ⅓ van Oost-Friesland
en naast Harlingerland het beste en welvarendste deel van 't land.
De oorzaak, die onze taal hier het burgerrecht deed verkrijgen, was niet de
nabuurschap. Crumhorn is door den Dollard van Groningen gescheiden, omgekeerd
ging tusschen Reiderland en Bentheim onze taal niet meer over de staatkundige
grenzen dan aan de andere zijde de Duitsche.
Afstamming kon er alleen in de stad Emden aanleiding toe geven, daar hare
bevolking voor een deel uit Nederland stamde, van de derwaarts in den aanvang van
den oorlog met Spanje gevluchte en daar gebleven Nederlanders.
De oorzaak was de geloofsbelijdenis, zoowel hier als in de Westphaalsche
Graafschappen. Het zuidwestelijk deel van Oost-Friesland, dat ik nu verder,
kortheidshalve, naar zijn hoofdstad, het Emdensche zal noemen, was uitsluitend de
H e r v o r m d e belijdenis toegedaan; het andere deel dat ik, insgelijks naar de
hoofdplaats, het Aurichsche noemen zal, de L u t h e r s c h e .
't Was intusschen de geloofsbelijdenis niet alleen. Ik behoef om dit te staven, niet
te wijzen op de talrijke Hervormde gemeenten in 't westen van Duitschland, die nooit
een andere dan de Duitsche taal gebruikt hebben.
Oost-Friesland, van ouds het vierde der zeven Friesche zeelanden, bediende zich
oudtijds van de Friesche taal, in een eigen dialect. Langzamerhand echter drong in
het geheele oostelijke Friezengebied van de Lauwerzee af tot aan en over de Eider,
de Nedersaksische taal door.
Voor Oost-Friesland wordt deze tijd in de 15e eeuw aangenomen. Alleen
Sagelterland, een kleine streek, omzoomd door ontoegankelijke moerassen en venen,
hield zich buiten de sfeer der nedersaksische taal en nog een dertig jaar geleden was
Sagelterland in taal en zeden zeer Friesch.
Sedert dien tijd werd het Platduitsch een dialect, dat ons Groningsch zeer nabij
komt, hier de algemeene landtaal; niet enkel spreektaal, maar destijds ook schrijftaal.
Ze mag in gedrukte werken, in officieele stukken, op den kansel, sierlijker en
beschaafder geklonken hebben dan in den mond des volks; toch was het een zoowel
als het ander, wezenlijk platduitsch, van het Nederlandsch zeer verschillend, voor
een Nederlander moeilijk te verstaan. In dat dialect werd toen overal gepreekt1).
In de 17e eeuw begon men behoefte te gevoelen, vooral voor het kanselgebruik,
aan een beschaafdere en aan vaste regels onderworpen taal. Men had de keus tusschen
1) Zie Der Kampf zwischen der holländischen und deutschen sprache auf den Kanseln der
reformirten Kirche Ostfrieslands' door Trip, dominee te Leer in het Ostfr. Monatsbl. van
A.L. Zwitsers. Jahrg. 1873 Blz. 325.
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de Nederlandsche en de Hoogduitsche; men stond taalkundig aan beiden even na en
de overgang tot de eene was niet moeilijker dan tot de andere. Wij hadden destijds,
ook in de taal en letterkunde onze gouden eeuw. Namen te noemen is niet noodig.
Ook het proza stond reeds hoog. Met de zuivering onzer taal van de vele meest
Latijnsche basterdwoorden, hadden Vondel en Hooft een krachtig voorbeeld gegeven,
de taal was daardoor niet alleen rijker en smijdiger geworden, maar ook meer tot
algemeen gebruik geschikt. Voor Protestansch gebruik scheen de Staatsche
Bijbelvertaling van 1636 uitermate geschikt. En met de Duitsche taal stond het juist
omgekeerd. Op den eersten tijd van Luther was een periode van stilstand, toen van
achteruitgang gevolgd; de dertig jarige oorlog bracht algemeene verwildering teweeg,
die terugsloeg op de taal; het proza wemelde van Latijnsche woorden, waarvan het
veelvuldig gebruik zeer in den smaak viel - het was een mode geworden. De keus
kon, wat den voorrang der talen op zich zelf aangaat, dan ook niet twijfelachtig zijn.
Misschien zou ook het oostelijk en noordelijk deel van 't land onze taal hebben
aangenomen; maar hier was in het laatst der 16e eeuw door Graaf Edgard II, die in
dit deel regeerde de Luthersche belijdenis ingevoerd, terwijl zijn broeder Jan, aan
wien het andere deel was toegewezen, zich met zijn land aan de Hervormden hield.
Hunne predikanten haalden dientengevolge hunne wetenschappelijke voorbereiding
op de Luthersche, d.i. Duitsche hoogescholen. Rekent men daarbij de politieke
betrekking tot het Duitsche rijk en verder, dat de hoftaal en de regeering, dus ook
die voor officieele stukken Duitsch was, dan is het geen wonder, dat de taal hier naar
het Duitsch oversloeg. Het platduitsch mag hier wat langer dan bij de Hervormden
kansel- en schrijftaal gebleven zijn, ten slotte drong toch ook hier het Hoogduitsch
voor.
Niettegenstaande laatstgenoemde vrij gewichtige zwarigheid (Graaf Jan was in
1591 kinderloos gestorven en daardoor ook het Hervormde deel des lands aan den
tak van Edgard gekomen), kreeg hier toch het Nederlandsch den voorrang. In Emden,
dat den hoofdtoon aangaf, woonden vele Nederlandsche familiën en steeds werd er
een levendig verkeer met Nederland, voornamelijk met Holland, onderhouden.
Daardoor, zoowel als door de nabuurschap op zich zelf, moeten er vele Nederlandsche
boeken, voortbrengselen van onze destijds vruchtbare letterkunde, in het land gekomen
zijn. In het kerkelijke werd de gemeenschap daardoor bevorderd, dat dikwerf
predikanten uit ons land naar Oost-Friesland, zoowel als omgekeerd, beroepen werden,
althans te Emden. Van de 74 predikanten van Emden vóór 1674, van welke
Harkenroth (Emden's Herderstaf) het geboorteland of de vroegere standplaats opgeeft,
kwamen er 22 uit ons land, 20 uit Duitschland, 15 uit Oost-Friesland zelf. Op het
land was dit echter minder. Maar vooral had de in 1619 opgerichte Groninger
Hoogeschool, wier eerste rector-magnificus, Ubbo Emmius, een Oostfries uit het
Hervormde Greetzijl was, grooten invloed. De nabijheid, daarbij de goede naam,
waarin die akademie spoedig kwam, lokten natuurlijk de Oostfriezen uit, om hier bij
voorkeur hunne studiën te volbrengen.
Den tijd, waarin deze taalwisseling plaats had, bepaalt Trip op het midden der 17e
eeuw. De bij het Protestantsch onderwijs gebruikelijke groote Emder Catechismus
werd eerst in 1677 door den praeceptor der Latijnsche school te Emden, G. Erastus,
vertaald1). De Statenbijbel was reeds vroeger aangenomen. Of zij zich vroeger van
een der laag1) Uit het Saksisch in onze tegenwoordige taal zegt Harkenroth Emden's Herderstaf (gedrukt
te Emden bij de weduwe van E. Tremel en H. van Senden, aanwezig in de Amsterd. Univ.
Bibliotheek) blz. 47. Het Nederlandsch was dus reeds eenigen tijd in gebruik. De kleine
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duitsche uitgaven of van onze in 1562 te Emden bij van der Erven gedrukte Bijbel
van Deuxaas bediend hebben is mij niets gebleken. En zeker drongen van nu af ook
vele der Protestantsche geschriften, die in Nederland werden uitgegeven in
Oostfriesland door.
Met de kanseltaal kwam een ander, nog veel werkzamer element. Kerk en school
waren nog altijd innig verbonden, waardoor het Nederlandsch ook schoolen
onderwijstaal werd. Daardoor leerde de bevolking onze taal spreken, en omvatte het
Nederlandsch nu ook alle mogelijke betrekkingen. Al onze studieboeken gingen naar
Oost-Friesland1). Zelfs onze beruchte ‘Spaansche tiranny’ en Fransche dito waren in
't begin der 19e eeuw hier en daar nog in gebruik2).
Er kwamen echter nog andere, hoewel kleinere, omstandigheden bij. De
Oostfriezen, zooals alle bewoners van het aloude Friesland veeren en varen nog
gaarne ter zee. De zeevaartkennis kon men die dagen niet beter verkrijgen dan ze te
putten uit Nederlandsche boeken. Nog niet lang geleden vond men, zelfs bij de
bewoners der eilanden van Noord-Friesland dikwijls exemplaren van Gietemaker's
‘Verguld licht der zeevaart’. In 't gevolg der zeevaartkunde gingen de naastliggende
takken der wiskunde. Omgekeerd werkten de Emder Oostfriezen in dit zoowel als
in andere takken van wetenschap in onze taal en hunne schriften, voorzoover zij niet
uitsluitend Oostfriesche zaken behandelden, vonden bij ons gereeden ingang. Het
gebeurt nog wel eens, dat men op boekverkoopingen aantreft Emder boeken; Simon
Pauser's Algebra of Mathematische Rariteitskamer (1747) werd in Noord-Holland
veel gebruikt en kwam er voor 70 of 80 jaar nog voor, soms ook zijne Arithmetica
en Astronomische oefeningen. Zoo in 't begin der 19e eeuw Meder's verklaring van
den Oostfrieschen Catechismus. Het Emdensche Oostfriesland was dan ook een deel
van ons taalgebied, dat meetelde. Zoozeer verkreeg zij er het burgerrecht, dat reeds
in 't begin der 18e eeuw (1716) Harkenroth ze, zonder bedenken, ‘onze taal’ noemt.
En dat zij liefde voor de taal hadden blijkt daaruit, dat zij hare ontwikkeling volgden;
Meder's Catechismus verklaring is, wat de spelling aangaat, naar onze toenmalige,
vóór de invoering der Siegenbeeksche, ingericht.
De Hoogduitsche taal werd echter geenszins geheel verdrongen, althans bij de
hoog-ontwikkelden. Dit kon reeds daarom niet, omdat zij de taal der regeering was,
ook vereischte de betrekking met het andere deel des lands hare kennis. Eigenlijk
werden er twee of zoo men het Platduitsche mederekenen wil, dat toch ook schrijftaal
geweest was, drie talen in gebruik. Voor de zuiverheid der talen, in spraak en schrift
was dit zeker, door hare nauwe verwantschap, zeer nadeelig. 't Werd rijkelijk goed
gemaakt, door de omstandigheid, dat hun, nevens de Duitsche letterkunde, die eerst
na langen tijd weer in bloei kwam, ook de rijke schat van allerlei kennis en wetenschap
toegankelijk was, welke onze drukpers, ook na het ophouden onzer gouden eeuw,
nog altijd leverde. Ook voor de zeevarenden had de kennis onzer taal destijds nog
altijd bijzonder belang. 't Is het praktische voordeel van alle volken, die meer dan
een taal kennen.
Catechismus werd door Jacobus Oldenburg (1684-1688 pred. te Emden) vertaald uit het
Oudsaksisch in het Nederlandsch.
1) Verschillende daarvan noemt J.F. de Vries Schulchronik Emden's, Ostfr. Monatsbl. 1878.
Blz. 9.
2) Ostfr. Monatsbl. 1873. Blz. 58.
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In 't midden der 18e eeuw had er een gebeurtenis plaats, die, wanneer ze honderd
jaar vroeger gekomen was, een der hoofdkanalen, waardoor het Nederlandsch in
Oost-Friesland gevloeid was, zou afgesneden hebben, nu daarvoor te laat kwam.
Oost-Friesland was namelijk, na het uitsterven van het grafelijk huis huis van Cirksena
in 1744 aan Pruisen gekomen. Frederik II was onvrijzinnig genoeg, om bij
kabinetsorder van 1751 - in 1775 vernieuwd - het studeeren aan vreemde hoogescholen
te verbieden. Andere regeeringen plachten ten hoogste slechts een bepaalde cursus,
twee of drie jaar, aan een lands-hoogeschool voor te schrijven; hier werd
buitenlandsche studie zóó streng verboden, dat wie er slechts een kwart jaar lang
gebruik van maakte, van openbare ambten uitgesloten was1).
Iets mag wel daartoe bij gedragen hebben de omstandigheid, dat Nederland een
republiek en dus, vooral bij Frederik, een doorn in 't oog was van de monarchale
Duitsche vorsten.
De Gereformeerde Oostfriezen werd het gymnasium te Lingen, welke graafschap
in 1702 aan Pruisen gekomen was, ter studie aangewezen, maar dit was veel te klein
voor een degelijke, veelzijdige wetenschappelijke vorming. Dat kwam echter tegen
het, ware of vermeende staatsbelang niet in aanmerking, vooral niet bij Frederik.
Hoe het met de taal destijds in het stadje Lingen stond, is mij niet bekend; in elk
geval ongetwijfeld veel ongunstiger dan in de Nederlandsche academiesteden. In
Oostfriesland had echter de Nederlandsche taal reeds veel te diepe wortel geschoten,
om zoo licht uitgeroeid te kunnen worden, 't Kan zijn, dat haar gehalte er door geleden
heeft, aan het bovengenoemde werk van Meder is het echter te zien, dat zulks, zelfs
na vijftig jaar, niet overal en bij allen het geval was.
Natuurlijk kwam deze verordening buiten kracht, toen in 1806 Oostfriesland in
het pas opgerichte koninklijk Holland, later bij het Fransche keizerrijk ingelijfd werd.
En toen het in 1814 onder Hannover kwam, was deze regeering vrijzinnig genoeg
om het oude verbod met te doen herleven. Toen wendden zich de theologische
studenten weder naar Nederland. In 1824 werden er (in alle faculteiten) 15 te
Groningen ingeschreven, in 1825 en 1828 telkens 13, in 1830 waren er 30 tegelijk.
Ook te Utrecht waren in 1826, 5 theologen ingeschreven.
Tegelijkertijd had in Duitschland een machtige omwenteling plaats, krachtiger
dan vorstelijke kabinetsorders. In het laatst der 18e eeuw had zich de Duitsche
letterkunde tot een vroeger ongekende hoogte verheven. Die bleef ook in het
Emdensche, waar men toch ook Duitsch verstond, niet onbekend. Zij wekte tevens
een nationaal gevoel, een gevoel van eenheid op, ook omdat sommige van hare
voortbrengselen in die richting werkten. Tot volle ontwikkeling kwam dit gevoel in
de vrijheids-oorlogen van 1813 en 1815, aan welke ook de Oostfriesche vrijwilligers
en later hun landweer deel namen, en, in één regiment vereenigd, onder Blücher bij
Ligny en bij Waterloo streden2). 't Is bekend, hoe sterk deze nationale oorlog, in
welken, voor 't eerst in de geschiedenis, a l l e Duitschers tegen een
gemeenschappelijken vijand te zamen streden, destijds op dat gevoel werkte; en
waartoe ook niet minder bijdroegen de krijgs- en vaderlandsliederen van Arndt en
Körner. Dat alles werkte meer dan alle verordeningen. De Emdeners gevoelden, dat
zij Duitschers waren; tot Duitschland hadden zij te allen tijde behoord, niet tot
Nederland; zij gevoelden, dat zij toch eigenlijk onrecht deden de taal van hun

1) Zie Trip, bovengenoemd, blz. 327.
2) Zie Dr. Deiter. Ostfr. Monatsbl. 1877. Blz. 197.
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vaderland als een vreemde te behandelen. Van toen af kreeg, het eerst bij de
beschaafderen, de Duitsche taal den voorrang.
Niet zoo gemakkelijk ging het, haar ook in de kerk in te voeren. De reeds in 1818
daartoe uitgevaardigde verordening van het kerkelijk politiek bestuur bleef lang
vruchteloos. De weerzin van het volk daartegen had meer dan een oorzaak. Vooreerst
zijn de Oostfriezen geweldig taai en vasthoudend, ten andere hadden de beide talen,
tenminste bij de eenvoudige plattelandsbevolking, een godsdienstig karakter
aangenomen. Hollandsch heette hen Gereformeerd, Duitsch Luthersch prediken. Van
hoeveel gewicht dit is, zal ieder beseffen, die de verhouding kent,

Neerlandia. Jaargang 12

188
waarin beide belijdenissen in Duitschland tegenover elkaar stonden, een verhouding
in geenen deele verbeterd door de Unie in 1817 door de regeering in Pruisen
ingevoerd, maar lang niet algemeen goedgekeurd door de vele gemeenten, die niet
toetraden. 't Had echter ook een dieperen grond. De taal, in welke wij tot aan onzen
rijpen leeftijd onze stichting gezocht en gevonden hebben, is in ons gemoed
doorgedrongen, ze is ons heilig geworden, geen andere neemt bij ons ooit deze plaats
in.
J. Mensinga uit Frederikstad deelde daaromtrent het volgende mede. De
schoolmeester van een dorp sprak goed Duitsch, Hollandsch... als een Oostfries en
wel van het jongere geslacht. En toch, toen hij voor eenige jaren verwanten in
Amsterdam bezocht, maakte het in den beginne eenen hoogst onaangenamen indruk
op hem, het Hollandsch in het dagelijksch leven te hooren gebruiken, den indruk
eener profanatie; het was hem altijd in den eigenlijken zin des woords eene heilige,
tot den godsdienst afgezonderde taal geweest! Volkomen karakteristiek.
En dan kwam er nog een oorzaak bij. De zaak werd bij het verkeerde eind aangevat.
't Spreekt van zelf, dat men bij de scholen had moeten aanvangen. Bij dezen werd
echter eerst in 1845 de Duitsche taal als schooltaal voorgeschreven, terwijl men de
kerkelijke zijde reeds in 1818 in de hand genomen had. Er was toen verordend, dat,
van toen af, alle beroepen of verplaatste predikanten om de 4 of 6 weken in 't Duitsch
moesten prediken. Drie jaar na bovengenoemde schoolwet-bepaling, beval het
ministerie van eeredienst, dat alle predikanten om de vier weken, en de nieuw
aangekomenen om de 14 dagen in het Duitsch moesten prediken. Trip deelt mede,
dat om der gemeente wille alle predikanten in een uitvoerig adres uitstel van dezen
maatregel verzochten... en verkregen. Men ziet een uiterst gematigd optreden,
vergelijken we daar eens de behandeling mede, die het Katholieke Elzas-Lotharingen
moest ondergaan en soms nog ondergaat!
Sedert dien tijd is men in de school doortastend te werk gegaan, zoodat de regeering
in 1859, ditmaal eenstemming met den wensch der predikanten verordenen kon, dat
alle voortaan te beroepen of te verplaatsen predikanten alleen in het Hoogduitsch
zouden prediken. Aan de kweekschool voor onderwijzers in 1852 te Aurich opgericht,
heeft ook, sedert 1873 het onderwijs in het Hollandsch opgehouden. Ook de andere
predikanten, die nog de vrijheid behielden om iedere 14 dagen in het Nederlandsch
te preeken, hadden die in de laatste jaren opgegeven, wijl zij door een groot deel der
gemeente niet meer verstaan werden.
Het eenige bezwaar, dat er nog over bleef, betrof den bijbel. Men had geen goede
Duitsche vertaling, en voorloopig bleef de Statenbijbel als laatste, thans geheel
geisoleerd staand overblijfsel en gedenkteeken van het verleden1).
Zoo ging onze taal hier onder, ruim twee eeuwen na hare invoering. 't Is de
natuurlijke gang der zaken en men kan niet anders dan er den Emdener Oostfriezen
geluk mede wenschen. Wat de taal geheel op zich zelf aangaat, hebben zij wel is
waar geen groot voordeel bij de verwisseling, maar daarentegen een zeer groot, wat
het gebruik en de litteratuur betreft, en een even groot voordeel hebben zij in het
wetenschappelijke, door de macht van Duitsche, wetenschappelijke werken, die de
boekenmarkt overstroomt. Eindelijk en vooral het nationale gevoel, 't moet den Emder
Oostfriezen, althans de beschaafderen, reeds sinds 1815 pijnlijk geweest zijn, dat de
taal van hun vaderland hun zoo goed als vreemd was.
1) Dit werd geschreven in 1870, nu is de Statenbijbel reeds lang afgeschaft.
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Maar 't moet ons een genoegdoening zijn, dat in Duitschland - in een deel ervan
tenminste - bijna twee eeuwen lang, onze taal volks- en voertaal is geweest.
(Slot volgt).

Noord-Nederland.
Het Friesch element en het Algemeen Nederlandsch*).
Een van mijn indrukken op het Leidsch Congres van 1908 was, dat het Friesche
element in het Algemeen Nederlandsch lang niet genoeg tot zijn recht komt. Toen
op een feestavond het Friesch Volkslied werd ingezet (‘Frysk bloed, tsjoch op! Wol
nou ris bruwze en siede. In bounsje troch us ieren om!’), waren er geen medezangers.
In de naamlijst der leden werden er slechts een paar vermeld, die in Friesland wonen,
en dit zijn nog niet eens Friezen van afkomst.
En dat op een N e d e r l a n d s c h Taal- en Letterkundig Congres, dat eigenlijk
beter den naam kon dragen: Congres voor Nederlandsche stambelangen. Geleerd
behoeven de bezoekers niet te zijn, genoeg is het, dat zij een warm hart hebben voor
al wat Nederlandsch is. Het is waar, er spreken wel menschen van wereldberoemde
geleerdheid, zooals prof. Kern. Maar eenvoudigen van geest kunnen met hem
instemmen, als hij betoogt, dat het tijd is, om aan het streven van vele inlanders in
Indië tegemoet te komen, die zich willen toeleggen op de Nederlandsche taal en
Nederlandsche wetenschap. En dan kennis te maken met een beschaafd Nederlandsch
sprekenden inlander, den dokter djawa Tehupeiory en zijn zuster en van hen te hooren,
hoeveel belangstelling er onder hun rasgenooten bestaat voor onze taal, het doet een
Nederlandsch hart goed. Prof. Kern heeft terecht bespottelijk gemaakt de menschen,
die er zich tegen verzetten, dat de inlanders in de aangegeven richting worden
ontwikkeld.
Zou men in Friesland in deze zaak geen belang stellen? En dan Zuid-Afrika.
Niemand weet, of er de toekomst zal zijn voor het zoogenaamd Hoog-Hollandsch,
voor het Afrikaansch of voor het Engelsch. Maar welk Nederlander zou de eerste
twee tegenover het laatste niet willen steunen. Ook in Friesland zal men daarvoor
niet onverschillig zijn.
En Vlaamsch-België? Vier millioen menschen spreken of kennen er onze taal. En
welk een levendigheid van geest aldaar, blijkende uit allerlei voortbrengselen van
letterkunde, wel sterk doortrokken van de streektaal in Vlaanderen, maar daardoor
des te frisscher en opwekkender.
Friesland zou die taalbeweging niet willen steunen? Men moest hooren, hoe doctor
Bos, ons Kamerlid, er te Leiden op aandrong, dat de Nederlanders en de Belgen van
elkaar zouden leeren, de eersten onder andere ‘den durf’ in zaken van handel en
ander bedrijf. Het behoefde daarvoor niet tot een politieke vereeniging te komen, die
allerlei moeilijkheden en teleurstellingen met zich zou brengen. Maar geestelijk
verkeer tusschen de twee moest er zijn.
Dat geestelijk verkeer moet er zijn tusschen al de onderdeelen van den
Nederlandschen stam. Als geen enkel deel zich daaraan onttrekt, wordt hij krachtig.
Het Friesche element nu is zich daarvan niet bewust en langen tijd niet bewust
geweest. Wel heeft het in vroegeren tijd invloed gehad op de vorming van de
Nederlandsche taal, zooals in allerlei boeken over onze taalgeschiedenis wordt
aangewezen. Maar als men tegenwoordig den invloed van allerlei streektalen op wat
*) Dit artikel komt als ingezonden stuk voor in de Leeuwarder Courant van 18 September.
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tot de Algemeen Nederlandsche letterkunde gerekend wordt, nagaat, maakt het
Friesch een bedroevend figuur. Zoo komt er in een veelgebruikt uitvoerig boek van
Nederlandsche letterkunde door
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L. Leopold slechts één schrijver uit de 19e eeuw voor, die in Friesland is geboren,
n.l. Simon Gorter, (niet opgenomen zijn Haverschmidt, Schepers en Seerp Anema).
Hoe meer Friesche jongelieden ik nu leer kennen, hoe meer ik tot de overtuiging
kom, dat er in Friesland begaafdheid genoeg is, ook in het letterkundige. Maar
Frieslands taal en eigenaardigheden worden in de andere deelen van het Nederlandsche
taalgebied lang niet genoeg gekend. Hoe geheel anders is dat met verschillende
streken van België! Welk een waardeering ook in ons land voor Gezelle, Streuvels,
Cyriel Buysse, Teirlinck enz. Zoo jeugdig en krachtig en schoon is het wat zij in de
laatste jaren hebben voortgebracht. Wel is het Westvlaamsch tegenwoordig een
element dat meetelt in onze letterkunde.
Zou zoo iets met Friesland nu ook niet het geval kunnen worden? In den laatsten
tijd is er veel gedaan voor een betere kennis van zijn taal; ook doordat men opzettelijk
schoolonderwijs daarin laat geven. Zeker zal ze nog lang gesproken en geschreven
worden. Op een kring van belangstellenden kan gerekend worden, natuurlijk in de
eerste plaats onder de Friezen zelf en verder onder allerlei taalgeleerden buiten
Friesland. Maar veel grooter nog zou de kring van belangstellenden kunnen worden,
wanneer begaafde schrijvers eens gingen doen als de bovengenoemde Vlaamsche,
n.l. dat zij naast de geschriften geheel in het Friesch, er lieten verschijnen, die door
geheel Nederland heen algemeen verstaanbaar zijn, maar waarin het Friesch element
zoo sterk mogelijk uitkomt, bijv. doordat ze doorspekt zijn met allerlei Friesche
uitdrukkingen of woorden (die soms veel teekenachtiger zijn dan de elders
gebruikelijke), doordat ze echt Frieschen humor bevatten of korte snedige gesprekken
in het Friesch.
Wanneer de ware talenten er maar zijn, schijnt mij deze zaak volstrekt niet
onmogelijk en het kan dunkt mij niet anders, of zij zal den invloed van Frieslands
taal en de kracht van den Nederlandschen stam verhoogen.
Zou op dit gebied nu geen taak liggen voor de Friesche afdeelingen van het
Algemeen Nederlandsch Verbond? Hare leden kunnen de talenten trachten te
ontdekken, aanmoedigen en ondersteunen. Ik zou wel eens het denkbeeld in
overweging willen geven, om een prijsvraag uit te schrijven voor een letterkundig
geschrift, dat verstaanbaar moet zijn voor alle ontwikkelde Nederlanders en daarbij
zooveel mogelijk Friesch gekleurd.
Maar die afdeelingen zijn niet krachtig genoeg. ‘Leeuwarden en Omstreken’ telt
zeventig leden. Dit moesten er minstens zevenhonderd zijn. Met politiek geeft zich
het A.N.V. niet af. Onder alle partijen en standen heeft het zijn leden. Sociaal
democraten en officieren van het leger kunnen er in samenwerken. Prof. Bolland is
op denzelfden dag als een Roomschkatholiek bisschop toegetreden. De hoogste
overheid toont belangstelling. Dr. Kuyper en Adama van Scheltema werken in zijn
richting.
Het A.N.V. wil (volgt wat op den omslag van elk Neerlandia te lezen staat).
Zou men in Friesland met dat alles wel goed op de hoogte zijn? Ik kan het haast
niet denken. Het lidmaatschap kost maar een rijksdaalder in het jaar. En nu geloof
ik wel, dat velen het lezen van Neerlandia (zoo heet het tijdschrift dat er voor wordt
toegezonden) die som niet waard is; ook wel, dat zij haar als toegangsprijs tot de
avonden van het A.N.V. te hoog vinden; ook wel, dat zij hun persoonlijk belang er
niet bij betrokken achten. Maar tot dit lidmaatschap moet men zonder dergelijke
berekeningen toetreden.
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Het is een zaak van het gevoel. En zooals ik gezegd heb, dat gevoel kan zeer goed
samengaan met liefde tot het gewest, waarin men woont. Ook kan het zeer wel
gepaard gaan met een warm gevoel voor het wereldburgerschap. Groot-Nederland
behoeft volstrekt geen afgunst te koesteren, als de Fransche, de Duitsche en de
Engelsche beschaving tot steeds hooger en hooger bloei komen. Ja, het kan gerust
erkennen, dat in het wereldorganisme zijn taal van minder beteekenis is dan die der
Groote Staten van Europa. Maar zooals het ouderlijk huis, al is het nog zoo
onaanzienlijk, voor iemand van meer beteekenis is en van grooter aantrekking dan
de monumentaalste woning van een voor hem vreemde familie, zoo is ook voor
iemand de taal van zijn stam van meer beteekenis en van grooter aantrekking dan
welke andere ter wereld ook.
Nu heb ik voor mij een naamlijst van leden eener 31 Aug.-commissie, dus van
menschen, die blijk geven, dat zij iets voelen en willen doen voor de versterking van
het nationaal bewustzijn, waarvan onze Koningin de hoogste verpersoonlijking is.
Het zijn er bijna zestig. Hoevelen van hen zijn lid van het A.N.V.? Slechts een
paar.
Levendig besef ik het gevoel, dat iemand onwillig zal doen zeggen: Al weer een
lidmaatschap? maar met het oog op het ideale van de zaak durf ik toch opwekken
tot aansluiting, opdat ook hierdoor het Friesch element in het Algemeen Nederlandsch
beter tot zijn recht kome!
A. DE WEERD.
L e e u w a r d e n , September 1908.

De Friezen en het A.N.V.
Als Hollander, die vrij lang in Friesland heeft gewoond (Hollander hier in den zin
van ‘niet Friesch Noord-Nederlander’) trekken stukjes in Neerlandia over de houding
der Friezen tegenover het A.N.V. altijd zeer mijn aandacht. En altijd ook treft het
me, hoe gemakkelijk men zich van de zaak afmaakt met woorden als: ‘De Friezen
zijn altijd de beste Nederlanders geweest’ of ‘de gemeenschappelijke belangen van
Friezen en Nederlanders zijn zoo nauw verbonden’.
Het is een feit, dat de voormannen der Friesche beweging meest ook krachtig
steunen het streven van het A.N.V. Betreurd moet dit m.i. geenszins worden, omdat
de echte Friezen taaie, flinke kerels zijn, aan wier hulp men wat hééft; ieder trouwens,
Fries, Jood, of wie ook, moet ons welkom zijn. Maar onbegrijpelijk is mij dit
verschijnsel in de hoogste mate. Iets anders zou 't zijn, als het de vraag was - maar
dat is het hier niet - of de Fries tevens goed onderdaan van de Koningin der
Nederlanden kan zijn.
Men zegt wel, dat het Vlaamsch in België nog steeds als asschepoester wordt
behandeld. Maar hoeveel erger is het niet gesteld met het Friesch in Friesland? En
moet dan een goed Fries zich niet inspannen, het verloren terrein tenminste in
Friesland te herwinnen? En komt hij, dit doende, met dadelijk tegenover het A.N.V.
te staan?
Ik sprak van verloren terrein. Men bedenke toch, dat het Friesch nog slechts
voornamelijk wordt gesproken ten plattelande in de klei- en laagveenstreken, niet
meegerekend de eilanden en het Bilt, terwijl men in de vier of vijf grootste steden
Nederlandsch met een Friesch kleurtje, maar zeker geen Friesch spreekt. Kan een
voorman der Friesche b e w e g i n g zich daar nu maar bij neerleggen?
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Het A.N.V. wil handhaving van eigen taal en individualiteit; de v e r b r e i d i n g
van de Nederlandsche taal, waarvan de Statuten spreken, betreft toch zeker alleen
streken als Zuid-Nederland, waar onze taal terrein heeft verloren. Maar dat is in
Friesland niet het geval, wel het tegenovergestelde. Daaruit volgt, dat het A.N.V.
niet mag beginnen zich vijandig te stellen tegenover de Friezen, die al zijn ze
betrekkelijk in klein aantal - maar aantal blijft hier toch immers buiten beschouwing
- op hun
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beurt hun taal en individualiteit willen bewaren. Maar nu van Frieschen kant
beschouwd: wil men zich neerleggen bij den toestand, zooals die thans is, dan is er
geen kwestie, maar vind ik het van de Friezen vrij lamlendig; wil men verloren terrein
herwinnen, dan komt de Friesche beweging terstond vijandig tegenover het
Nederlandsch, tegenover het A.N.V. te staan.
En dan komt voor mij de groote moeilijkheid: moet het A.N.V. dan zeggen: flinke
kerels toch, die Friezen, die zoo voor hun eigen taal strijden, we denken er niet aan
hen tegen te werken; zij doen in 't klein voor hun taal, wat wij in 't groot voor de
onze doen? Of moet het trachten den toestand van het Nederlandsch te behouden,
zooals die thans is?
‘Friezen kunnen lid zijn van het A.N.V.’ zegt de heer De Jong in het vorige
Neerlandia-nummer, ‘zolang dat de Friese taal niet op een of andere wijze benadeelt’.
Maar bedenkt hij wel, dat de t a a l , waarvoor dat Verbond strijdt, wel degelijk het
Friesch heeft benadeeld?
Dr. Schepers zegt, sprekende over de Friesche beweging: ‘... want waar de delen
verbeterd worden, komt dat het geheel ten goede’.
Waar de deelen verbeterd worden, waar 't i n F r i e s l a n d F r i e s c h zal
weerklinken, zal dat in 't geheel niet aan Groot-Nederland ten goede komen, en dat
moet toch m.i. voor een goed Fries de leus zijn.
De geheele zaak draait dus eigenlijk hierom: Wil men het Friesch in den toestand
laten, waarin het verkeert, ik als Nederlander vind het goed. Er is dan geen
moeilijkheid. Maar onpartijdig en van Friesche zijde beschouwd lijkt me dat berusten
even onsympathiek als het mij zou zijn, wanneer de Vlamingen berustten in de
verfransching van een gedeelte van hun volk. En willen de Friezen het verloren
terrein herwinnen, dan komt er onvermijdelijk een botsing met het Nederlandsch en
met het A.N.V.
Dus òf een lamlendig berusten, dat de mogelijkheid meebrengt tevens lid van het
A.N.V. te zijn, òf een strijd om 't verlorene te herwinnen en dan tevens strijd met het
A.N.V.
Tot mijn spijt zie ik geen anderen uitweg.
L e i d e n , 3 Sept. 1908.
A. LOOSJES.
G.R.!
Het doet me genoegen dat U mij de gelegenheid geeft de heer A.L. even te
antwoorden, want er is een misverstand. De heer L. is iemand van een aanvallende
natuur, die scherp de dingen tegen elkaar overzet, een man als een handwijzer: Kies
welke weg je nemen wilt, in 't ene geval ben je ‘lamlendig’, in 't andere geval sla je
op het Nederlands - (en op de Nederlanders misschien?) los. Nu, dat komt van de
overmoedige jeugd. Ik mag dat wel. De Friezen hebben terrein verloren: ja, jawel:
wij moeten Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Harlingen veroveren: onze artillerie is al
klaar; dan volgen West-Friesland, Holland tot het zwin en dan gaan we Keizer
Wilhelm te lijf en ontnemen hem Oost-Friesland (Groningen is dan al veroverd),
maar na Oost-Friesland is Noord-Friesland aan de beurt; dan is het Alg. Ned. Verbond
al lang veranderd in een Alg. Fries Verbond en wij gaan er op uit om Z.-Afr. te
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verfriezen, want dat waren dan toch ook Hollanders en dus voor een groot deel
Friezen. Verloren terrein genoeg. U ziet, ik spot er mee. En dat komt, omdat het zo
het best duidelik wordt, wat onze begeerte niet is. Er gaat terrein verloren i n d e
F r i e s e m e n s e n zelf te plattelande; uit schaamte, uit gemakzucht nemen vele
Friezen de Nederlandse klanken aan; de strijd gaat tegen de verslapping die daarvan
het gevolg moet zijn. Wat de Friezen willen is: houden wat ze hebben; nooit zijn wij
op verovering uitgetogen, nooit zullen wij het doen, maar met taai geduld het eigene
verdedigen en behouden dat mogen we, dat doen we. Dat gaat n i e t t e g e n h e t
N e d e r l a n d s , of d e N e d e r l a n d e r s , maar t e g e n d e e i g e n h a l f h e i d ,
tot versterking dus van de eigen kracht. Dat Fries is onze eigen taal, klinkt ons lief
toe: dat houden we. Maar als wij willen dat in Friesland ook Fries gesproken wordt,
dan is dat niet om te zeggen geen Nederlands. Vraag eens rond aan de Friezen, of
zij zouden wensen: dat Fries d e taal werd van het prov. (van het gemeente-) bestuur,
van de school, zodat men b.v. Nederlands, Frans leerde met Fries als voertuig enz.;
kortom van alles waarin wij verbonden zijn in lief en leed met het overige Nederland.
Niet één Fries zal dat wensen. En als er zijn die hun preek, hun bijbel, hun psalmen
niet anders dan Fries wensen, dan zijn die met een lantarentje te zoeken en - zelfs al
was hun aantal groter, dan schaadde dat nog niet aan de band tussen Friezen en
Nederlanders. Nog eens: de Fries, die wensen zou het Nederlands te bestrijden op
de school b.v. als h e t voertuig bij het onderwijs, hoogstens ter verduideliking
aangevuld door het eigen Fries, die zou tegen de ontwikkeling van zijn volk ingaan.
Want wie twee talen tot zijn beschikking heeft, om ze gelijkelik te hanteren, staat er
beter voor dan de eentalige.
Ik zie dus geen botsing nu of in de toekomst; ik verwacht een nog krachtiger zich
voelen van de Friezen, dat zich meedelen moet aan de andere Nederlanders, waarin
zij geen taal-vijanden zien of zien zullen. Wat eens gebeurd is, is gebeurd, de klok
van de tijd willen wij niet terugzetten.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

De vierde Vacantieleergang te Leiden.
Men zal in dit nummer eene fotografie vinden van de deelnemers aan den vierden
Vacantieleergang te Leiden, vereenigd met eenige hoogleeraren, met hunne
gastheeren, en nog andere vrienden en bekenden. Een korte schets van het verloop
van dezen leergang is, dunkt mij, hier op hare plaats.
Ingeschreven hadden 27 buitenlanders, waarvan twee door ziekte verhinderd
werden metterdaad deel te nemen. Onder de 25 werkelijk gekomenen waren vier
Zuid-Afrikaners, en één Engelschman, de overigen kwamen uit België. Dat er een
man van een vreemd volk gekomen is om zich onze taal eigen te maken, is zeer te
waardeeren, te meer daar in den regel juist de Engelschen zich ongaarne de moeite
getroosten, ja veelal te trotsch zijn om andermans taal te leeren.
De oude getrouwe 't Zal-Wel-Ganers uit Gent zonden ook nu weer een garde, eene
jònge garde; Leuven was (moge het 't volgend jaar er meer afzenden) door drie
mannen vertegenwoordigd; een aantal leeraressen en een leeraar vertegenwoordigden
het Belgisch onderwijs. Studenten uit Brussel en Lufk werden gemist.
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Behalve de buitenlanders vermeldde de lijst van deelnemers nog tal van
gedoctoreerde en minder geleerde belangstellenden, die door de onderwerpen der
colleges aangetrokken, de lessen volgden.
Op Maandag dan, den 14en September, nam de leergang een aanvang met een
bescheiden feestelijkheid: den openingsmaaltijd, vereerd door de tegenwoordigheid
der hoogleeraren Kalff en Knappert, en, door de Studenten-Afdeeling zoo bijzonder
op prijs gesteld, ook de algemeene voorzitter van het Verbond, Dr. H.J. Kiewiet de
Jonge, was uit Dordrecht overgekomen.
Wij wenschen onzen algemeenen voorzitter bij zijn ophanden zijnden grooten trek
naar het Zuiden van harte goede reis en veel succes.
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Na den maaltijd lag een stoombootje op het Galgewater te wachten, dat heel kalm
en genoegelijk het gansche gezelschap naar Katwijk bracht, over een mooi water,
met verrukkelijk najaarsweer. Na het ondergaan der zon werd er nog een beetje
geschemerd bij een kopje thee. Toen bracht een tram de vermoeide reizigers weer
naar Leiden, waar de sterkeren onvermoeid 's avonds nog op het biljart een reuzenpot
speelden.
's Anderen daags begonnen de colleges. Om kwart na negenen riep Prof. Kalff
zijnen hoorders het eerste welkom toe. Men verwachte hier niet een kort verhaal van
het behandelde, het bestek van dit opstel laat het niet toe.
Het heeft niemand berouwd, 's morgens vroeger dan zijn moede luiheid wel wilde,
opgestaan te zijn om te negen uur Prof. Kalff te hooren spreken over

Afscheidsavond, den deelnemers van den Vierden Vacantieleergang voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaanders te Leiden aangeboden in Hotel Levedag op Donderdag 24 September 1908.
Op de voorste rij zittend, van links naar rechts op de foto: de hoogleeraren Dr. D.C. Hesseling, Mr.
W. van der Vlugt, Dr. J.J.M. de Groot, Dr. G. Kalff, Dr. J. Verdam (rector-magnificus); de heer H.C.
Leemhorst (voorzitter der Leidsche Studenten-Afdeeling van het A.N.V); de hoogleeraren Dr. J.S.
Speijer en Dr. L. Knappert; en de heer A.D. Fokker (commissaris voor den Vierden Vacantieleergang
der Leidsche Studenten-Afdeeling van het A.N.V.)

Vondels leven en werken; het was de moeite waard om met scherpe aandacht te
hooren hoe eindelijk in de zorgvuldig gestyleerde voordrachten van Prof. Van der
Vlugt het antwoord kwam gloren op de vraag: ‘Waarom is de proef met het Britsche
Parlementarisme op het Vasteland mislukt?’; ja, 't viel zelfs niet moeilijk om, al
scheen de zon helder door de ruiten ook nog zoo verleidelijk binnen, toch nog te
blijven luisteren naar den opgewekten toon waarop Prof. Speyer zijn hoorders de
grondgedachten van het Boeddhisme open deed gaan. Zoo was het vier ochtenden
achtereen in de eerste week, en nog eens vier ochtenden achtereen in de tweede week
van den leergang. Ik kan niet verder schrijven zonder hier mijn oprechte
erkentelijkheid te betuigen voor de moeite, en de opoffering van hunnen tijd, die zij
zich zoo louter uit sympathie voor het streven der Studenten-Afdeeling hebben
getroost. Zonder hen ware de leergang niet mogelijk geweest.
Dinsdagmiddag verschafte het zeestrand bij Noordwijk de meest verschillende
genoegens, Woensdagmiddag werden de dames in het vereenigingslokaal der Leidsche
dames-studenten onthaald op allerlei snoeperij, terwijl anderen wandelden door het
feestelijk versierd en in de straten erg druk Delft, waar ter eere van den Oranjedag
na het bezoek aan de bezienswaardigheden groote wafelen goed smaakten.
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Het allerprachtigst herfstweer hield aan, en verlokte Donderdag tot een grooten
boottocht door de Klager en Bresemermeren en langs den Ouden Rijn. Rustig en met
vroolijken zonneschijn gleed de boot voorbij Holland-op-zijn-mooist. Niet zonder
reden wordt deze streek de laatste jaren door steeds meer vreemdelingen bezocht.
Zuiverder Hollandsch landschap kan haast nergens gezien worden. Ter eere van den
vierden Vacantieleergang waren de boomen reeds begonnen zich in herfsttooi te
steken, en hun wisselende kleur gaf aan de stille boerderijen een warm-innigen gloed.
Vrijdag herinnerde men zich eindelijk, Leiden zelf nog niet gezien te hebben, en
enkelen klaagden, dat zij nog steeds verdwaalden, omdat naar het hun scheen Leiden
telkens anders weer op z'n kop stond. Het Rijnlandshuis, het fraaie Stadhuis, eenige
hofjes moesten hun schatten openbaren, ja zelfs (gebenedijd oogenblik!) werd de
kans schoon gezien aan de oogen der dames een blik te gunnen in het heiligdom der
studenten, in hun zoo grootsche ‘kroeg’.
Op Zaterdag viel het bezoek aan Rotterdam. Aan boord van het s.s. ‘Noordam’
der Holland-Amerika lijn werden de stoutste fantasieën gedroomd over de
gelukzaligheid van in zoo'n prachtboot over den Oceaan te drijven. Na den middag
genoot men van de hartelijke vrijgevigheid der Gemeente, die een stoombootje geheel
ter beschikking had gesteld van de Rotterdamsche Afdeeling van het A.N.V., dat
ons onder leiding van een ingenieur door de haven rondvoer. De a.s. ingenieurs
konden hun hart ophalen; bovendien werd hun een gedrukte verhandeling met
afbeeldingen aangeboden, over de manier van werken
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bij het maken der Rotterdamsche kaaimuren. In den avond werd de opvoering
bijgewoond van Vondel's ‘treurspel aller treurspelen’: Adam in Ballingschap. De
opvoering was uitstekend; toch was een Genienaar nòg meer verheugd om het feit,
dat hij in de wandelgangen overal de meest voorname menschen Hollandsch kon
hooren praten: dit maakte meer indruk dan de vertooning.
Den volgenden dag, Zondag 20 September, vertoonde de Residentie zich op haar
best. Toen het vele Japansche en Chineesche kunstwerk in het Huis ten Bosch (waar
de eerste vredesconferentie gehouden werd) was bezien, volgde een prachtige
wandeling door het Haagsche Bosch, waar het klare goud der boomen stond te
spiegelen in de vijvers. Ook het andere Koninklijk paleis in het Noordeinde, werd
doorwandeld. Het snijwerk uit Djapara (op Java) dat de Indische zaal versiert, moest
bewonderd worden, en de gladde vloer in de danszaal werkte wel heel verleidelijk!
Om twee uur werd een kijkje genomen in de Ridderzaal, daarna zag men de schatten
van het Mauritshuis, en toen eindelijk de laatste, de hevigste schilderijliefhebbers
genoeg gezien hadden, was het nog steeds mooi weer, en liepen nog steeds de
Scheveningsche boerinnen in Zondagspak langs den Ouden Weg. Na den eten werd
de gezelligheid naar het Kurhaus verplaatst. De directie was zoo buitengemeen
vriendelijk geweest vrijkaarten voor het concert te verschaffen, dank zij de voorspraak
der Afdeeling ‘Stamverkeer’.
Maandag van de tweede week begonnen de colleges weer. 's Middags woonden
de Vacantieleergangers de plechtigheid bij van de overdracht van het rectoraat der
Hoogeschool. Daarna waren de dames weer op een kopje thee genoodigd bij de
Leidsche dames-studenten, en gingen dus niet mee met de in groepen ondernomen
tochtjes naar Den Haag en de zee in bij Katwijk. De volgende middagen werden
gevuld: Dinsdag met een bezoek aan de Lakenhal, en een wandeling van Lisse naar
Sassenheim, opgeluisterd door hardloop-wedstrijden, Woensdag met een wandeling
naar 't intieme Warmond, en hevige scheepsgevechten op de Warmonder Zee,
Donderdag met een klein stapje naar de uitspanning De vink, bij Leiden, waar
natuurlijk weer een ongemakkelijk bankje in een boot verkozen werd boven de luiste
stoelen aan den wal.
Nu ben ik met mijn verhaal reeds te ver, want den Dinsdagavond heb ik
overgeslagen. Dien avond kon de Studenten-Afdeeling haar gasten een concert
aanbieden, dank zij de groote vriendelijkheid van mej. Fokker, uit Den Haag, mej.
Blüggel, uit Leiden, en de heeren Van West en Uljee, die het gehoor vergastten op
piano-solo, op liederen, en op eene sonate en variaties voor viool en piano. Hoewel
er zeer velen, vooral van de pas teruggekomen studenten, elders heen gelokt waren
door een beruchte Weensche operette, toch was de belangstelling vrij groot. De
afwezigen hadden ongelijk, want de avond was genotvol.
Donderdag nam het verblijf in Leiden eigenlijk een einde. 's Avonds vereenigden de
benedenzalen van Hotel Levedag alle deelnemers, de hoogleeraren en andere Leidsche
vrienden. Voorzitter Leemhorst sprak de vergadering toe, allen bedankend die op
eenige wijze aan den leergang hadden medegewerkt, en den deelnemers opwekkend,
om teruggekeerd in hun eigen land hun omgeving dusdanig op te wekken, dat een
volgend jaar, behalve zij zelven, ook vele hunner vrienden naar Leiden zouden komen.
De Rector-Magnificus der Hoogeschool sprak van zijne sympathie voor het met de
Vacantieleergangen beoogde doel.
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Dr. H.J. Kiewiet de Jonge zond namens het Hoofdbestuur van het A.N.V. een
allerhartelijkst telegram getuigende van zijn belangstelling en waardeering.
Dr. P. Tack, uit Mechelen, dankte nog eens de Hoogleeraren en de Leidsche
studenten voor hunne moeite, en ten slotte stamelde de commissaris voor den
Vacantieleergang nog eenige woorden van dank voor de ondervonden hartelijkheid.
Toen met een bliksemlicht voor de vereeuwiging van het gezelschap was gezorgd,
werd verder de avond met gezellig gepraat en vroolijk gezang doorgebracht, en op
Societeit Minerva het gezang voortgezet.
Vrijdagmorgen al vroeg begon het reizen. Na de verwelkoming in Wageningen
vlagde, buitengewoon hartelijk, de heele stad. Het nieuwe gebouw der
Landbouwsocieteit binnenstappende, werden de deelnemers ontvangen met een
feestelijk aangeboden koffiemaal. Daarna werd het hoofdgebouw bezocht met de
proeftuinen der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, en het
Phytopathologische Instituut. De Hoogere L.T. en B. School is in een tijdperk van
overgang. Van harte wenschen wij de studenten welslagen bij hun streven om hunne
Hoogere School op te voeren tot hooger peil. De middag werd gesloten met een
prachtige rijtoer naar het oude kasteel ‘Doorwerth’, een interessante antiquiteit, en
langs mooie wegen terug. Een gezellige maaltijd vereende allen tot het uur van
vertrek.
Zaterdag was een genoegelijke dag in Haarlem. Na de heerlijke stukken van Frans
Hals in het stadhuis, de Oudheidkamer en Teyler's museum kwam de Leurt aan het
koffiemaal, in het Brongebouw allervriendelijkst aangeboden door de Vereeniging
tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer. 's Middags leidde de directeur van
het Koloniaal Museum ons rond door de wetenswaardige bijzonderheden van
Nederlandsch Oost-Indië; daarna was gezorgd dat de vermoeide leden konden rusten
in de Groote Kerk, waar het pracht orgel bespeeld werd en de ooren zich in een
concert konden verheugen. Aardig waren de ouderwetsch-ingerichte kamers in het
kerkgebouw. Een kopje thee en overvloedig veel van de onvolprezen beroemde
Haarlemsche halletjes wachtte in den Haarlemmerhout, en na een wandeling met
zonneschijn door het gelende bosch was de tijd voor het middageten gekomen, en
daarmee, sneller dan lief was, het uur van afscheid van Haarlem. Denzelfden avond
zagen wij in Amsterdam de zeer goede opvoering van ‘Hamlet’, door Eduard Verkade
en zijn gezelschap.
Hiermede was het eindpunt bereikt. Nog anderhalven dag bleven wij in Amsterdam,
Zondag wandelende door de Jodenbuurt en de vroegere geheime kerk, thans Museum
Amstelkring ziende, na den middag door de schatten van Rijks- en Stedelijk Museum
dwalende, na een hartig maal op de Studentensocieteit de opera ‘Faust’ genietende.
Voor Maandagmorgen was een bezoek weggelegd aan de groote diamantslijperij der
firma Asscher; vol nieuwsgierigheid, weldra vol bewondering, volgden wij kijkgragen
onze voorkomende geleiders door de ruime, heldere fabriek.
Het nu volgende koffiemaal was werkelijk het laatste. Nog eens genoegelijk bij
elkaar zijn, een hartelijk afscheid van de uit elkander gaande menschen, en de vierde
Vacantieleergang behoorde tot het verledene.
Ziehier, belangstellende stamgenoot, die me tot zoover zijt gevolgd, de geschiedenis
van de leergangbeweging in Leiden. Een groot gedeelte van die geschiedenis gewaagt
van de vele tochten, ondernomen om het land te leeren kennen. Geloof dan vrij dat
het geen ijl compliment, maar heusch gemeend is, wanneer de Studenten-Afdeeling
Leiden zegt groote erkentelijkheid te voelen jegens de Burger-Afdeelingen in
Rotterdam, Den Haag, Haarlem, ook de Studenten-Afdeeling in Amsterdam, en de
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jongste, maar toch al zoo sterke Studenten-Afdeeling in Wageningen. Alleen door
hare hulpvaardigheid toch was het welslagen dier tochten mogelijk.
De Studenten-Afdeeling Leiden koestert den innigen wensch, dat de laatste leergang
beantwoord heeft aan zijn doel; de kennismaking met het Nederlandsche Onderwijs
en Land, de Nederlandsche studenten, en daardoor een versterking van het Hollandsch
taalge-
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voel, versterking van den Hollandschen kern in de gevoelens en gedachten der
deelnemers.
Zij gelooft het, en meent zich ervan overtuigd te mogen houden.
A.D. FOKKER,
Commissaris voor den vierden Vacantieleergang.
L e i d e n , 7 October 1908.
***
Uit Den Haag werd nog het volgende gemeld:
Zondag 20 September werd Den Haag bezocht door de deelnemers aan den Leidschen
Vacantieleergang. Voor de personen, die het vorige jaar als begeleiders van de
‘leergangers’ waren opgetreden, was het aangenaam te zien, dat hun aantal dit jaar
was toegenomen en dat niet minder dan 6 dames hare belangstelling voor Holland
kwamen toonen. Waar bleven echter ditmaal ‘de Afrikaanse noois’? Een bezoek
werd gebracht aan de twee bekende historische gebouwen, welke voor velen zeker
aan bezienswaardigheid wonnen, doordat zij aan de Haagsche Vredesconferenties
een onderdak geboden hebben, het Huis ten Bosch en de ‘Ridderzaal’. Ook het Paleis
van H.M. de Koningin werd bezichtigd, hetgeen dit jaar door de afwezigheid der
hooge Bewoonster mogelijk was, en, zooals gewoonlijk, trok vooral de Indische zaal
met haar sierlijk en kostbaar houtsnijwerk de aandacht der bezoekers.
Met de kleine, doch schitterende schilderijen-verzameling van het Mauritshuis
maakten velen op dezen dag ook voor het eerst kennis. In den namiddag zag men de
bezoekers, in kleine groepjes verdeeld, Den Haag doortrekken, om zich ten slotte,
na den ouden Scheveningschen weg en de Boschjes te hebben verkend, in
Scheveningen te verzamelen, teneinde een gezamenlijken aanval te ondernemen op
den maaltijd, die ondertusschen in den Scheveningschen Burcht was opgesteld.
Het heerlijke weêr, dat dien dag het bezoek begunstigde, en de allerwegen
heerschende genoeglijke stemming, maakte den dag tot een bijzonder geslaagden,
en vermoedelijk zullen verscheidenen onder de gasten zich hebben voorgenomen
het zonnige 's Gravenhage met zijn gezapig ritselende bosschages en zijn leutig
zeestrand nog eens meer te zien. Wie Napels gezien heeft, wenscht te sterven,... wie
Den Haag eenmaal gezien heeft, wenscht te leven!
De bezoekers werden rondgeleid door een aantal Leidsche gastheeren, door
vertegenwoordigers der Haagsche Afdeeling van het A.N.V., en door leden van de
Afdeeling Stamverkeer.
Het spreekt wel van zelf, dat in den Burcht vele hartelijke woorden werden
gesproken; onder de merkwaardigheden behoorde een bijna in 't leven geroepen
Fransche toespraak!
Door de zorgen van de Afdeeling Stamverkeer werden exemplaren van Neerlandia,
een vlugschrift over het A.N.V. en het nieuwe A.N.V. lied van Hullebroeck onder
de gasten verspreid. Met vreugde werd een zoo talrijk bezoek van stamgenooten door
die Afdeeling begroet; namens haar werd de hoop uitgesproken, dat het werk der
Leidsche studenten tot bevordering van een krachtig en bloeiend stamverkeer ook
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op ander gebied navolging zou vinden; dat het A.N.V. weldra zou komen te staan in
het teeken van het Stamverkeer!
Des avonds werd nog de muziekuitvoering in het Kurhaus bijgewoond, waartoe
het Bestuur der Maatschappij ‘Zeebad Scheveningen’ de deelnemers aan den leergang
ook dit jaar had uitgenoodigd.
Ieder lid brenge ten minste twee nieuwe leden per jaar aan!

Jong Nederland.
Aantekeningen over de betekenis der afdelingen ‘Jong-Nederland’.
II.
Ik wou zo heel-graag dat men dadelik begon het Wezen-der-Zaak te scheiden van
de uiterlikheden.
Ons streven moet zijn: om a l l e s te bereiken wat met in-spanning van a l onze
krachten bereikt k a n worden; om a l l e s wat er aan kracht en wil sluimert in ons
volk te wekken en aan te wenden in de Strijd... En om hier-toe te komen moet men
beginnen zich-zelve te ontginnen; met alle krachten in het werk te stellen om zich-zelf
een zo-volkomen mogelijk mens, geestelik en karakterlik, te maken. Een
sterk-saam-horende nasie van zulke individuën zal nood-wendig een krachtig, mooi,
gróot geheel zijn.
Dat is de kern-onzer-beweging.
Een hoogst-ijverige post-zegel-verzamelende jongedame of een jong-mens, dat
angst vallig vreemde woorden mijdt en met edele op-hef van zijn vaderlandsliefde
gewaagt, behoeft nog helemáal geen ‘Jong-Nederlander’ te zijn, zo als wij die
verlangen en... nódig hebben...
Ons zijn de hevig-willenden, die zich-zelve en hun Volk zoeken te brengen tot het
hoógste plan, waartoe het, met hun en ons-aller natuurlike aanleg, op-te-voeren is...
Wat is een volk van geen-vreemde-woorden-gebruikende zwakkelingen?
Laat men nu in-shemels-naam niet beweren dat ik het belang van de taal-strijd
niet in-zie; de ernstige zuiveraars on-recht aan doe: in-tegen deel ik geloof dit een
màchtig m i d d e l : maar d o e l mag het n i m m e r worden. Het Doel, het wijde,
grootse Doel, is en blijft gesteld in de eerste alinea van onze beginselverklaring: ‘Het
beoogt de verhoging van de zedelike en stoffelike kracht van de Nederlandse Stam’.
Een vertrouwd, dóor-dringend A.-N.-V.-lid wéet dit wel en het is ook niet voor
hem dat ik deze aantekeningen geef; maar de m e e s t e aangesloten jongelieden
weten het n i e t . Bij mijn arbeid onder hen heb ik, met gunstige uit-zonderingen
natuurlik, de nijging ont-dekt om de bij-zaken op de voor-grond te doen treden. Vele
achten het zeer-voldoende als ze hun vijftig centen betalen en trouw op de
vergaderingen verschijnen; en denken zich een volmaákt Nederlander als ze zo
nu-en-dan eens een poging wagen om een meisje-van-de-dans-klub tot lid-worden
over-te-halen....
Laat men mij nu al-weer niet mis-verstaan.
Ik-zelf doe oók mijn best om leden te werven: maar ik zie daar-in niet mijn hoógste
heil en dat is niet alles-en-alles wat ik voor mijn Land wil doen... Ik wil al mijn wil,
mijn natuurlike gaven, mijn werkkracht geven: want ik voel heel-innig, dat elke
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on-ontwikkelde gave; elke on-ontgonnen kracht diefstal is ten na-dele van mijn volk:
wijl het ont-houden wordt wat het natuurlik toe-komt...
Wij moeten h é l e , v o l l e d i g e Mensen om:
‘de zedelike en stoffelike kracht van de Nederlandse Stam te verhogen’...
JAN GRESHOFF.
A p e l d o o r n , 31 Julie '08.

Jongelieden-Afdeeling Amsterdam.
Dr. W. van Everdingen zal Zaterdagavond 24 Oct. voor de Afdeeling spreken over
het belangrijk werk der Boeken-Commissie.
Aan belangstellenden worden gaarne op aanvraag toegangskaarten verstrekt door
den heer J.W. te Winkel, Keizersgracht 48.
- Gedurende de maand September zijn door leden der Afdeeling gezamenlijk
fietstochten ondernomen naar Edam, Volendam, Laren, Santpoort en Bennebroek.
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Zuid-Nederland.
Aan de Leden van Groep België.
Begin December a s , zullen de bijdragen van 1908 geïnd worden. Wij 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 1909 zullen noodig zijn. Onze leden gelieven er ook op te letten, dat bij besluit
van de laatste Algemeene Vergadering de minimum-bijdrage gebracht is op 3 frank.

Nederlandsche scholen in het buitenland.
Op het laatste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te Leiden is, onze lezers
weten het reeds, het stichten van Nederlandsche scholen in Vlaanderen ter sprake
gekomen. Het denkbeeld is nieuw, maar dat het kon worden opgeworpen bewijst
wel dat in zekere kringen de behoefte daaraan zich begint te doen gevoelen. En kan
dit verwondering baren, wanneer wij nagaan dat in ons land Duitsche scholen bestaan
waar, altijd rekening gehouden met den bijzonderen toestand waarin België in
taalopzicht verkeert, aan de kinderen van Duitschen oorsprong een Duitsch-nationale
opvoeding wordt gegeven, opdat zij niet te zeer vervreemden van het land waartoe
zij behooren en van de taal die hun moedertaal is? Behoeft ons dit te verbazen,
wanneer wij zien, dat Frankrijk in ons land Fransche scholen sticht of ondersteunt,
niet alleen met hetzelfde doel als Duitschland, maar ook om de Belgische kinderen
wier omgangstaal het Fransch is tot zich te trekken, ten einde hen te doordringen van
de Fransche beschaving?
Werd ooit door iemand ten onzent daar aanstoot aan genomen? Werd het ooit door
iemand afgekeurd dat vreemdelingen in ons land gevestigd er eigen scholen op na
hielden? En waarom zou het a p r i o r i dan ook niet mogelijk zijn dat Nederlanders
alhier woonachtig het voorbeeld hun door Duitschers en Franschen gegeven
navolgden? Het oprichten van Nederlandsche scholen bij ons zou des te meer te
verdedigen zijn, daar er zoo dikwijls bij ons geklaagd wordt over de onvoldoende
wijze waarop het Nederlandsch wordt onderwezen en omdat een aantal Vlamingen
de wenschelijkheid beseffen om ook aan hun kinderen een ernstig onderwijs in het
Nederlandsch te doen verstrekken, iets waartoe de Belgische scholen meestal niet in
staat zijn, òf ten gevolge van den verfranschenden geest waarmee zij doordrongen
zijn, òf ten gevolge van de gebrekkelijke opleiding in Nederlandsch opzicht van de
leerkrachten.
Het zou te ver voeren dit vraagstuk hier in 't lang en 't breed te behandelen, maar
het is wel een opmerkenswaardig feit, dat men niet alleen hier te lande, doch ook
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terzelfdertijd in Argentinië de behoefte aan het oprichten van Nederlandsche scholen
begint te gevoelen. Ten einde alle misverstand te vermijden zij hier al dadelijk gezegd,
dat er bij ons hoegenaamd geen sprake behoeft te zijn van specifiek Hollandsche
scholen, maar wel van Nederlandsche scholen in de meest uitgebreide beteekenis,
waar a l l e Nederlanders, Vlamingen dus inbegrepen, hun kinderen kunnen
heenzenden, ten einde hun een goede Nederlandsche opvoeding te laten geven.
Intusschen kan hier reeds gewezen worden op het bestaan te Brussel van een
‘Nederlandsche Christelijke School’ voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs.
Aanvankelijk was de titel alleen: ‘Christelijke School’, omdat het in het plan van de
oprichters lag een school te stichten waar vooral Christelijk onderwijs zou worden
verstrekt; doch aangezien zij werd opgericht en in stand wordt gehouden door
Noord-Nederlanders te Brussel gevestigd, die er dus hun kinderen heenzenden, alhoewel zij ook door Vlamingen bezocht wordt en het ook al eens een enkelen keer
is voorgekomen, dat zij een Waal onder haar leerlingen telde, - kreeg zij als van zelf
een Nederlandsch karakter en dit is het ook alleen dat ons hier aanbelangt. Het is
ook met het oog daarop, dat wij haar onlangs een bezoek brachten, vooral omdat ons
indertijd geruchten waren ter oore gekomen, die maakten dat wij aan dit
Nederlandsche karakter wel eenigszins twijfelden.
Moge de toestand in dit opzicht vroeger wel wat te wenschen hebben overgelaten
en moge hij hier en daar nog misschien wel voor een enkele verbetering vatbaar zijn,
toch moet niet uit het oog worden verloren, dat het door het ontbreken van het
gewenschte getal leerkrachten is dat die verbetering nog niet kon worden ingevoerd;
en tevens moet men niet vergeten dat, in vergelijking met de andere te Brussel
bestaande scholen, de toestand op de ‘Nederlandsche Christelijke School’ schitterend
kan worden genoemd wat het onderricht en de kennis van het Nederlandsch betreft.
De volgende opgave moge dit bewijzen:
Aan het onderwijs van de Nederlandsche taal worden per week besteed:
1e kl. 2e kl. 3e kl. 4e kl. 5e kl. 6e kl. 7e kl. 8e kl. 7¼ uur 7¼ 6½ 6 5¾ 5¾ 4 4 en
aan het onderwijs van het Fransch:
1e kl. 2e kl. 3e kl. 4e kl. 5e kl. 6e kl. 7e kl. 8e kl. 1¾ uur 3¾ 5¾ 5½ 5½ 5½ 4 4
Op enkele vakken na wordt heel 't onderricht door het Nederl. verstrekt, zoodat
b.v.b. in de beide hoogste klassen op de 27 lesuren per week 14 uren door het Nederl.
worden onderwezen, terwijl 6 uren Engelsch en Duitsch door middel van die talen
worden aangeleerd. Het onderricht van het Fransch in de lagere klassen bestaat in
het aanleeren van kleine woordjes, die in den dagelijkschen omgang worden gebruikt.
Het zou onzinnig zijn het feit te laken, dat aan het bijbrengen van de kennis van het
Fransch alle mogelijke zorg besteed wordt, aangezien het Fransch een van onze
landstalen is en vooral in Brussel - het is jammer dat het zoo is, maar het is zoo over het algemeen de beschaafde omgangstaal is.
Van de vier leerkrachten, onderwijzers en onderwijzeressen, komen er drie uit
Noord-Nederland; de schoolboeken zijn dezelfde als die welke in het Noorden worden
gebruikt en het doel is om aan de leerlingen dezelfde kennis te verstrekken als het
in Holland op de Hoogere Burgerscholen met drie-jarigen cursus het geval is.
Wij hebben ons bij ons bezoek kunnen overtuigen, dat de kennis van het
Nederlandsch er zeer grondig is en in dat opzicht alle mogelijke waarborgen geeft.
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Nieuwe leden
over September 1908.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
G.M. van der Mey, directeur van het Bijkantoor der. Haarlem.
Rotterd. Levensverz. en Voorschotbank, N. Groenmarkt
6,
Joh. M. Schmidt, opticien, Zijlstraat 85,

Haarlem.

G.W. Groeneveld, boekhandelaar, Zijlstraat 71,

Haarlem.

A. Bruynis, effectenhandelaar, Boompjes 4,

Rotterdam.

J. Rinkema, restaurant ‘Stroomberg’, Westnieuwland Rotterdam.
12,
N.A. Smits, werktuigk. ingenieur, Mauritskade 95,

Den Haag.

Mevr. wed. T. de Vries, apotheek,

Harlingen.

W. Mengelberg, architect-beeldhouwer, Maliebaan 80, Utrecht.
L.R. Goettsch, Burgstraat 57,

Utrecht.

Herman A. Schreuder, firma Herman A. Schreuder,
vernis-, verf- en Japanlakfabrieken,

Schoonhoven.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
Mevr. Van Buuren van Heyst, ‘Paddenburg’,

Rotterdam.

Vlaardingen.

Gewone leden.
F. Herman van Gijn, bankier, Wijnstr.,

Dordrecht.

J.J. Wagner, hotel, Kruisweg 36,

Haarlem.

Mej. P.J. van Leyden, directrice van de
Nassau-Fröbelschool, Nassaustraat 7,

Haarlem.

F. Bühning, magazijn van witte en tricotgoederen,
Zijlstraat,

Haarlem.

J.H. van Leyden, hoofd van het instituut ‘Oranje
Nassau’, Nassauplein 2,

Haarlem.

A.W. Maas, kapper, Kruisweg 46,

Haarlem.
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J. van Bilderbeek, informatiebureau, N. Groenmarkt 3, Haarlem.
J. de Kock, hoofd eener openb. school, directeur
Rijksnormaallessen, Leidsche Vaart 128,

Haarlem.

Johan Lamp, firma H.J. Lamp, koopman,
Barteljorisstraat,

Haarlem.

Jac. F. Lamp, heeren-modemagazijn, Barteljorisstraat Haarlem.
24,
N. Ramakers, firma Ramakers & Van Berkum,
mineraalwaterfabriek, Koudehorn 54,

Haarlem.

Theo P. van Berkum, firma Ramakers & Van Berkum, Haarlem.
mineraalwaterfabriek, Koudehorn 54,
J.C. Drosse, chocoladefabrikant, Jordensstraat 32,

Haarlem.

W. Ketting, leeraar in de gymnastiek, Maaskade W.Z. Rotterdam.
10,
H.A.I. Hofmans, fabrikant, Meeuwenstraat 1,

Rotterdam.

C.R. Bentfort, hoofdambtenaar Plaatselijke Belasting, Rotterdam.
Mathenesserlaan 234,
Mr. G.H.M. Delprat, Avenue Concordia 103,

Rotterdam.

F.A. Dijkstal Jr., Haagsche Veer 1,

Rotterdam.

G. Surink, filiaalhouder ‘Onder den St. Maarten’,
Wijnhaven 110,

Rotterdam.

Mr. B. Denekamp, advocaat en procureur, Leuvehaven Rotterdam.
175,
Th.C. de Wit, kapper, N. Binnenweg 188,

Rotterdam.

C. Groenewegen, arts, N. Binnenweg 132,

Rotterdam.

Mej. Mr. G.J. Stemberg, adv. en proc., Oude Delft 207, Delft.
C.B.J. Walland, ingenieur van gemeentewerken, Van
Speykstraat 78,

Den Haag.

H.A.F. v.d. Ven, notaris, Hugo de Grootstraat 11,

Den Haag.

G.J. Zwaga, ‘Hotel Rozenburg’,

Harlingen.

H.R. Snijders A. Az., firma D. Oolgaard & Zn.,
wijnhandelaren, Kl. Breedeplaats N 14,

Harlingen.

Hs. van Slooten, wethouder,

Harlingen.

S. Hannema Lz.,

Harlingen.

Jac. Fontein, lid van den Gemeenteraad,

Harlingen.

H.H. van Hulst, wethouder,

Harlingen.

P. Tjallingii, fabrikant van muurtegels,

Harlingen.

H.E. Wiersema, ontvanger der Registratie en Domeinen, Harlingen.
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Dr. D.P. van Nouhuys, arts,

Harlingen.

D. Fontein Az., lid van den Gemeenteraad,

Harlingen.

J. Holstein Pz., houthandelaar, lid van den
Gemeenteraad,

Harlingen.

H. Reeling Brouwer, gemeente-ontvanger,

Harlingen.

Ds. J.W. van der Linden, Doopsgezind Predikant,

Harlingen.

A.C.W. van Riet, heerenlogement,

Harlingen.

Firma Dijk & v.d. Velde, sigarenfabrikanten,

Harlingen.

A.A. Snijder, firma D. Oolgaard & Zn.

Harlingen.

Mevr. wed. J. Herman Snijder, Simon Stijlstraat 83,

Harlingen.

Joh. J. Sletering, Pastoor,

Harlingen.

J.B. van Stuivenberg, stalhouderij, Stationsplein 7,

Utrecht.

Ds. L.W. Bakhuizen van den Brink, Ned. Herv.
Predikant, Stationsplein 5,

Utrecht.

Corn, van Straaten, lid van den Gemeenteraad,
Stationsplein 9,

Utrecht.

H. Zimmerman & Co., Utrechtsche fabriek voor centr. Utrecht.
verwarming enz., Nieuwekade 30,
Dr. J. v.d. Hoeve, oogarts, Stationstr. 18,

Utrecht.

P. Cox, firma Cox & Charles, in kerksieraden,
Catharijnekade 3,

Utrecht.

L. van der Hoorn, techn. fabriek, Maliebaan 77,

Utrecht.

G. van Gangelen, arts, Catharijnesingel 100,

Utrecht.

J.W. Roeloffs, tandarts, Oude Gracht C 76,

Utrecht.

J. Eggens, notaris, Oude Gracht (Jansbrug) 72,

Utrecht.

H.C. Hagelaar, magazijn ‘Nederland’, L. Viestraat 3,

Utrecht.

Ds. J. van der Spek, Ned. Herv. Predikant,

Schoonhoven.

J. Kortland, directeur Naaml. Venn. Stoombootdienst Schoonhoven.
op de Lek,
Ds. A. Andree, Geref. Predikant,

Schoonhoven.

Isidor Schreuder, industrieel,

Schoonhoven.

C.H. Bramlage, Pastoor,

Schoonhoven.

H.K. Köster, 1e Luit. Artillerie,

Schoonhoven.

B. Schauikes, directeur Post- en Telegraafkantoor,

Schoonhoven.

H.J.M. Peeperkorn, Kapelaan,

Schoonhoven.

M.R. ten Hagen, hoofd openb. school 1e soort,

Schoonhoven.
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J.M. Conradi, Predikant Ned. Herv. Kerk,

Schoonhoven.

S.I.M. Mogendorff, Rijksveearts,

Schoonhoven.

F. Hemmes, hoofd der school voor M.U.L.O.,

Schoonhoven.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
A. van Duyvendijk,

Rotterdam.

Lekkerkerk.
Opg. door den heer C. de
Bruyn M. Cz.,

Overschie.

Jhr. N.G. Teding van Berkhout, jur.-cand., Rapenburg Leiden.
8,
Mej. G.H. van Schaik Avelingh, litt.-cand.,
Noordeindsplein 2a,

Leiden.
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A.K. Horst, med.-stud., jan van Goyenkade,
Allen opg. door den heer
H.C. Leemhorst,

Leiden.
Leiden.

H.E.M. van Schaick Avelingh, Oude Vest 51,

Leiden.

Van der Plas, cand. Ind. Ambten., Schelpenkade 41,

Leiden.

Beiden op. door den heer
S. Bouman,
Prof. Dr. L. van Itallie, Witte Singel 80,
Opg. door Dr. M.
Rudelsheim,
Mej. A. Andriessen, Regentesselaan 307,
Opg. door mej. A. Brunt,

Leiden.
Leiden.
Antwerpen.
Den Haag.
Den Haag.

Mr. C.C. Dekema, adv. en proc., Van Kinsbergenstraat Den Haag.
101,
Opg. door Mr. P.G. Bos,
Mej. P.J.C. Immink, Schoolstraat 45,

Den Haag.
Ginneken.

Opg. door den heer M.C.
v. Hall,
Mej. E. van Leyden,

Arnhem.
Krommenie.

Opg. door mej. M. v.
Leyden,
J. Meursing, Rokin 32,

Leiden.
Amsterdam.

Opg. door Mr. P.W. de
Koning,

Amsterdam.

A.J. Rutte, wijnhandelaar, Wijnstraat,

Dordrecht.

M.L. Moggenstorm, oud-officier, ‘Huize Freya’,

Bloemendaal.

Opg. door Mr. H.Ph. 't
Hooft,
Mevr. J. van Stolk - Dunlop, Javastraat,
Opg. door mevr. A.S.
Hoogerwerff - v. Stolk,
J.A. Vincent, Bergweg, villa ‘Hippos’,

Haarlem.
Rotterdam.
Delft.
Wageningen.

Opg. door mej. M. Boux, Brussel.
H.W. Lenderink, Evang. Luth. Predikant, Vloeddijk
142,

Kampen.
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Opg. door den heer G. v.
Muhlenfeld,
K.T.A. v.d. Wall, gep. Generaal Majoor,
Schoolopziener, Baronielaan,

Kampen.
Breda.

Opg. door den heer P.J.A. Zwijndrecht.
de Bruïne,

Groep België.
Beschermende leden.
Claes, Sint Vincentiusstraat,

Antwerpen.

Opg. door den heer Fr. van
Laar.

Gewone bijdrage fr. 5.
A. van Geit, klerk, Brusselsche Steenw.,

Aalst.

Opg. door den heer G.
Willems.
A. de Smet, klerk, Lange Straat 83,

Aalst.

Opg. door den heer l.
Hallaert.
Edw. Bauwens, politie-commissaris, Veldstraat,

Aalst.

Opg. door den heer V.
D'Hondt.
P. Eeman, cand.-notaris, Leopoldstraat,

Aalst.

Opg. door Dr. Bauwens.
D. Ceuterick, koopman in wild, Geeraardsbergsche
Straat,

Aalst.

Opg. door den heer J.
Janssens.
V. Simons, ‘Hotel du Nord’,

Antwerpen.

Opg. door den heer Chr. de
Boer.
Mevr. Whyte, 29 Happaertstr.,

Antwerpen.

Opg. door den heer Pamph.
Nys.
S.D. Schwartz, Diamantclub,

Antwerpen.
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Opg. door den heer J. Post.
Fr. Deckers, 37 Van de Wervestr.,

Antwerpen.

M. Brouwers, drukker, Korte Klarastraat,

Antwerpen.

Opg. door den heer Fr. van
Laar.
J. van Creveld, 39 Van Schoonbekestr.,
Opg. door mej. E. van
Dantzig,

Antwerpen.
Den Haag.

Godenir, substituut procureur des Konings,
Clementinastraat,

Antwerpen.

De ‘Verhulstzonen’,

Kontich.
Opg. door den heer Fr. van
Laar.

J. Schrick, kapper, 34 Mechelsche Str.,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.
Clobus, Snijder ‘Vierge Noire’, Rue de Charleroi,
Dampremy 69,

Charleroi.

Meyers, fotograaf, Place de la Ville Basse,

Charleroi.

De Bruyn, kleermaker, Rue du Pont Neuf,

Charleroi.

Scholaert, bureelhoofd post, route de Beaumont,

Marcinelle bij Charleroi.

Lenders, drukker, 20 Rue du Pont Neuf,

Charleroi.

Opg. door den heer Mariën.
Eerw. H. Crols, leeraar, St. Jozefs College,

Aarschot.

Opg. door den Eerw. heer
H. van Gestel.
E. Peeren, hoofdbed. post, 53 Snoeckstr.,

Gent.

Frankenhoff, 19 St. Jacobsnieuwstr.,

Gent.

Opg. door den heer A. van
Boxstaele.
J. Penninga, 6 St. Baafsplein,

Gent.

A. Aerts, 16 Heirnislaan,

Gent.
Beiden opg. door den heer
C. van Oost.

G. van den Wijengaerdt, bizondere,

Hove.

Opg. door den heer Chr. de
Boer.
Pieter Bogaerdt, 54 Kesselsstr.,

Brussel.
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Minimum-bijdrage fr. 3.
L. Delaet, 39 Bolwerkstr.,

Vilvoorde.
Opg. door den heer J.
Thewijs.

H. Verwilghe, advocaat, 220 L. Vrouwenstraat,

St. Nikolaas.

Joz. Plasmans,

Wijnegem.
Opg. door den heer H.
Verlinden.

A. Verscheure, hoofdtreinwachter, 40 Gaucheretstr.,

Brussel.

Opg. door den heer E.
D'Artois.
A. van Peene, fabrikant, 103 Heirnislaan,

Gent.

R. de Deyster, postklerk,

Sottegem.
Beiden opg. door den heer
R. van Damme.

L. Horckmans, stud., Kerkstraat,

Humbeek.

Opg. door den heer E. de
Keyser.
J. Brouwers, drukker, Korte Clarastr.,

Antwerpen.

J. Mulder, 6 Stockmanstr.,

Antwerpen.

Bollengier, 96 Boerhavestr.,

Antwerpen.

L. Joosen, 42 Hoogstraat,

Antwerpen.

V. Schoepen, 44 Prinsesstr.,

Antwerpen.

Fr. Peeters, 16 Molenaarstraat,

Antwerpen.

J. Hanssen, 77 Handelslei,

Antwerpen.

Fr. Verstreken, 23 Napoleonskaar,

Antwerpen.

L. de Looze, 30 Pioensteeg,

Antwerpen.

L. Schlugleit, 129 Lange Leemstraat,

Antwerpen.

R. Dupont, 50 Brederodestraat,

Antwerpen.

H. Willems, toonkundige, 23 Wijngaardstraat,

Berchem bij Antwerpen.

Mej. L. Verlooy, 53 Lange Van Bloersstr.,

Antwerpen.

Ern. Verlooy, 53 Lange Van Bloersstr.,

Antwerpen.

Theo Plas, 29 De Burburestraat,

Antwerpen.

E. van Praag, beambte Weldadigheidskantoor,

Antwerpen.
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R. Laleman, ontvanger der Domeinen, 89 Solvynsstraat, Antwerpen.
L. van Damme, leeraar Middelb. School, 44
Hertoginnestraat,

Antwerpen.

Allen opg. door den heer
Fr. van Laar.
Belgische leden door Noord-Nederlanders aangebracht, worden eerst aan Groep
België opgegeven en komen later in Neerlandia.

Groep Ned. Antillen.
Gewone leden.
Arnold Valencia,

Panama (Rep. Panama).
Opg. door den heer Milton Panama (Rep. Panama).
Sasso,

Alfredo Donker, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Theodoor N. Martijn, machinist,

Willemstad (Curaçao).

Beiden opg. door den heer Willemstad (Curaçao).
C.S. Gorsira J.P. Ez.,
L. Rosenberg, deurwaarder,

Oranjestad, Aruba.
Opg. door den heer J.W.F. Aruba.
Peiliker,

P.Th.S. Krafft, Gouv.-Ambtenaar,

Aruba.

Opg. door den heer J.H.P. Aruba.
Schrils,
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Buitenland.
Gewone leden.
I. Geelen, Zoölogitscheski pereulok 4-6,
Opg. door den heer M.
Mohr,

St. Petersburg,
St. Petersburg,

Van den Bosch, Dobben 25 b,

Bremen.

W. Scholtens, Bleicherstrasse 38,

Bremen.

A.J. Sleeswijk, Am. Wall 57,

Bremen.

P. Vernimmen, Rossstrasse 5,

Bremen.

Ign. Plomp, Rossstrasse 5,

Bremen.
Allen opg. door den heer
H. v.d. Putt,

Jan Esmeyer, p/a. European Lumber Company,
Opg. door den heer H.
Janssen,
J. du Toit, 135 Jorrissenstraat,

Bremen.
Gulfport, Miss.
Gulfport, Miss.
Braamfontein,
Johannesburg (Transv.)

Opg. door den heer A.
Keyser,
G. 't Hooft, 4 Rue du Stadt,

Braamfontein,
Johannesburg (Transv.)
Athene (Griekenland).

Opg. door den heer H.C.
Voorhoeve Jac,

Rotterdam.

A. Roukema,

Sioux Center, Iowa
(V.S.v.N.-A.)

C.A. Walhof, advokaat, Rock Valley,

Sioux Center, Iowa
(V.S.v.N.-A.)

Beiden opg. door den heer Sioux Center.
P. v. Donselaar,
A. Spek, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia (Egypte).

A. Nederlof, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia (Egypte).

D. Roza, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia (Egypte).

P. v.d. Wal, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia (Egypte).

J. v.d. Stelt, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia (Egypte).

Allen opg. door den heer
B. Kroon,

Ismailia (Egypte).
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A. Groenewald, med.-stud., South Africa Union,
Buccleughplace 14,
Opg. door den heer H.C.
Leemhorst,

Edinburgh.
Leiden.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars
en neringdoenden, zoowel in Noord- als in
Z u i d -N e d e r l a n d , d i e b e r e i d z i j n w e d e r z i j d s i n h e t
Nederlandsch hunne zaken te doen,hun naam en adres
t e z e n d e n a a n h e t K a n t o o r A.N.V. W i j n s t r a a t 81,
Dordrecht.

Ingekomen adressen:
Arenthorst, Gebrs.; Uitgevers, Kampen.
Bakker & Co., J.J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek, Rotterdam.
Boon, Hecking; Wijnkoopman, 39 Vaartstr., Leuven, België.
Brouwer, S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.
Dienske & Goslinga, Inkoop en Verzending van Ned. Artikelen, Wijnstraat
109, Rotterdam.
Dorp, Dr. G.C.A. van; Scheikundig Laboratorium Katwijk aan Zee.
Eden, E.F., Meubelmagazijn, Molsteeg, Amsterdam.
Gestel & Zn., Eindhoven; Lithografische kunstinrichting, sigarenetiketten,
prentbriefkaarten, reclameartikelen enz.
Heteren, J.H. & G. van, Boekhandelaars, Hartenstraat 26, Amsterdam.
Hudig & Pieters, Cargadoors en Expediteurs, Amsterdam.
Huisinga, F.J.S.; Azijnstokerij, Pelsterstr. 20-22, Groningen.
Huisman & Co.; Kantoor voor Schuldinvordering en Handelsinlichtingen,
Dordrecht.
Ketwich, J.H. van; Agentuur en Commissiehandel, Amsterdam.
Machine- en Motorenfabriek, voorheen Thomassen & Co., Arnhem.
Meulendijk, Gebr.; Groothandel in rijwielen, Hofplein, Rotterdam.
Moeys & Co., F.G.; Uitvoer en invoer, Nijmegen.
Mooij, firma H.W., Boekhandelaar, Blauwburgwal, Amsterdam.
Nieuwenhuyse, W.C. van, Ingenieur-Kantoor, Weteringschans 119, Amsterdam.
Pietersen, mej, F.A.D.; Dameshoeden, Piet Heinstraat 75, Den Haag.
Poelman, B.; Bakkerstr. 40-41, Arnhem.
Ramshorst Az., S. van; Ned. Dekenhandel, Nijkerk (Veluwe).
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodigdheden, Tilburg.
Riënts-Balt; Uitgever, stenograaf, Den Haag.
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinrichting, Weert.
Tjeenk Willink, W.E.J.; Uitgever, Zwolle.
Tooneelfonds ‘Van Hulst’, Kampen.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek ‘Klazienaveen’, Groningen.
Zijlstra Hzn., J.; Koloniale Waren, Zwolle.
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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 voor inlichtingen, samengesteld
door de Studenten-Afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond:
Voor de Rijks-Universiteit te Leiden en voor algemeene inlichtingen: W.H. van
Helsdingen, Hooge Rijndijk 18, 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.
Voor de Rijks-Universiteit te Groningen: A.C.J.A Greebe, Joz. Israëlstraat 95
a, Groningen.
Voor de Technische Hoogeschool te Delft: W.M. Roessingh van Iterson,
Koornmarkt 65, Delft.
Voor de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht: De Secr. van het Veterinair
Studentencorps ‘Absyrtus’, adres Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht.
Voor de Rijks-Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en de
Rijks-Landbouwschool te Wageningen: De Secr. der Vereeniging Studiebelangen
te Wageningen.

Wederkeerig Dienstbetoon.
Afrika.
169. S a n T h o m e - JOZEF BEX - 177 Chefe Mechanico da Porto Alegre - I (Boren
van kunstputten, opsporen van delfstoffen), VII (Spotprentkaarten), VIII (San Thome).

Veranderingen.
19. 19 - H. Janssen - 71 - firma Sijfan & Janssen, Lumber exporters, Gulfport (Miss
Amerika).
20. 31 - M. v. Doorninck - 103 - Controleur B.B. - Patjitan (Madioen).
21. 115 - H.G. Nieuwenhuis - 139 - Gennep.
22. 124 - G.G. van As - 26 - Haarlem - heeft bedankt als lid.
23. 143 - C. Vervoorn - 144 - Utrecht, Weesbrug 79.
Steunt eigen handel en nijverheid!
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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 : Mr. W. Dicke, Singel 157,
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 : G.S. Gorsira J.P. Ez., Willemstad, Curaçao. (Afd. Aruba:
Secr. J.H.P. Schrils).

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, C.H.F. van Heusden, Lünenburgerstr. 10,
Berlijn N.W. 52.
B l o e m f o n t e i n : J.C.G. Kampfraath, waarn. Holl. Cons-Agent, Maitlandstr.
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 : Gust. J. van Lennep, Passage Testa, Péra.
J o h a n n e s b u r g : D. Krabman, P.B. 1330.
K a a p s t a d (K.K.): M. Wartena, P.B. 44.
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 i n g a p o r e : L.A. van Rijn, Manager Netherlands Gutta Percha Co. Ltd.
S m y r n a : George Keun.
S t a n d e r t o n (Transv.): M.A.A. Franken, Paarl villa.
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, Consejo de Ciento 345.
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B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
B u e n a v i s t a d e C u e l l a r - Distrito de Alarcon - Estado de Guerrero, Rep.
Mexico: J. de Boer.
C a ï r o (Egypte): Th.F. v. Vloten, P.B. 461.
C a r d e n a s (Tabasco Mexico): Wm. C. de Wit.
C h a r k o f f : C.C.J. v.d. Klaauw, Postfach 5.
C l a r e m o n t (Western Australië): Mevr. A. Semmens - Siebenhaar, ‘Boschhek’,
Riley Road.
C o l o n (Rep. Panama) J.J. Ecker Sr., koopman.
C o r r e i o d e H a n h a (Afr. Occall Portug.): P. v.d. Smit.
D a v o s -P l a t z : Dr. H.J. van Voornveld.
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 u x o r (Egypte): J.H. Insinger, Palmenburg.
M a r a c a i b o (Venezuela): S.F. Duwaer, firma Breuer, Möller & Co.
M e x i c o D.F.: J. ten Napel, Postbus 1619.
P a n a m a (Stad): Herman Pinedo, Postbus 14.
R o m e : Dr. G. Brom, directeur van het Historisch Instituut, 72 Frederico Cesi.
R o s a r i o d e S a n t a F é (Zuid-Amerika): G.A. Gulden, tijdel. Zalt-Bommel
(Nederland).
S a l z b e r g e n : J.H. Mekenkamp, Commies H. IJ.S.M.
S a n F r a n c i s c o : E.J.F. van Hanswijk Pennink, 628 Montgomerystr., Kamer
230.
S a l z b e r g e n : J.H. Mekenkamp, comm. H.S.M.
Te h e r a n : J.P. de Hoog.
T ó r r e o n , C o a h (Rep. Mexico): Frans Dingler, Apartado 274.
Ve n e t i ë (Italië): Leopoldo Bizio Gradenico.
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’. Pres. J.W. du Bois, Lutticherstrasse
123, Villa ‘Elfrieda’.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Sophien Saele, Sophienstrasse 17-18, Berlijn C.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr. Koninginnestr. 23).
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D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
133 I.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Hotel Continental des Etrangers, Via Cairoli, secretaris B. van Praag,
P.B. 476.
J o h a n n e s b u r g : Secr. D. Krabman, P.B. 1330.
J o h a n n e s b u r g : Hollandsche Club, Voorzitter J. Lub.
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.
M a d r i d : Secr.-Penningm. Henri van Wermeskerken, Calle de Sevilla 4-6.
M e x i c o : Primer Callejon de Santa Clara No. 6.
N e w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
N i e u w -Yo r k : ‘Eendracht maakt Macht’, 252 3de Avenue.
P a r i j s : ‘Neerlandia’, p/a. C. Henri Wiegant, 20 Rue Richelieu.
P a t e r s o n (New-Jersey): ‘Tot Nut van 't Algemeen’, Rogowsky's Building,
210 Mainstr. (Vergadert elken Vrijdag, 's avonds 8 uur).
P a t e r s o n (New-Jersey): ‘Holland Home’, voor bejaarde landgenooten,
110-112 Iowa Ave.
P r e t o r i a : Secr. F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. H. Jacobson, Splauil General Maghera 13, Bucarest
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.
J o h a n n e s b u r g (Transv.): Secr. L. Beerstecher, P.B. 2888.
L o n d e n E.C.: Secr. Dr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
M e l b o u r n e : .............................................
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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195
Deze school, die wat uitbreiding betreft stellig nog niet het ideaal is, aangezien één
leerkracht verplicht is twee klassen tegelijkertijd te bedienen, doch die wat a a n t a l
leerlingen aangaat - dit jaar zijn er een kleine veertig - wel als een ideaal mag worden
beschouwd, vergt natuurlijk vrij groote opofferingen van wege degenen die haar in
het leven hebben geroepen en er zijn personen die jaarlijks eenige duizenden uit hun
zak geven om haar in stand te kunnen houden.
Het is zeker dat dergelijke bijzondere scholen, vooral in de eerste jaren, allen
leefbaar zijn, wanneer personen kunnen worden gevonden, die er iets voor over
hebben. En te wenschen zou het ook zijn, dat mettertijd de Nederlandsche Regeering
het hare deed om het Nederlandsch onderwijs in het buitenland te ondersteunen.
Wie zou dat kwalijk kunnen nemen? Want waarom zou de Nederlandsche
Regeering niet mogen doen wat de Duitsche en Fransche Regeeringen doen, zonder
dat men er iets berispelijks in vindt?

Vergadering van het bestuur van Groep B op 4 October 1908 te Gent.
Aanwezig: de heer Dr. Lefèvre (Oostende), die het voorzitterschap waarneemt; de
heer H. Meert en mej. De Guchtenaere (Gent); de heer Nijs en mej. Van Driessche
(Aalst); de heeren Schiltz, Dr. Rudelsheim, Dr. Van der Oudera, F. van Laar
(Antwerpen); Tsjoen en Kesler (Brussel); De Keyzer (Mechelen).
Afwezig met kennisgeving: de heeren d'Artois en Libbrecht.
I. De wenschelijkheid van het inrichten van een nachttrein tusschen Mechelen en
Antwerpen wordt besproken. Besloten wordt een afvaardiging naar den Minister van
Spoorwegen te zenden om hem over deze aangelegenheid en andere grieven te
onderhouden; tevens zullen de gemeentebesturen van Antwerpen en Mechelen, de
Kamer van Koophandel, de bestuurders van de Antwerpsche Schouwburgen verzocht
worden, in dien zin aan den Minister te schrijven, terwijl het A.N.V. de Vlaamsche
lichamen in Antwerpen, Brussel en Mechelen zal verzoeken die pogingen eveneens
te ondersteunen.
II. Over het uitgeven van een reisboek voor Vlaanderen wordt meegedeeld dat
deze uitgave, in overleg met de verschillende Takken zal worden doorgedreven. In
aansluiting daaraan wordt gezegd, dat door het A.N.V. veel kan worden gedaan om
het verkeer tusschen Holland en België te bevorderen, ook met het oog op het
vervlaamschen van het hotelwezen.
III. De wenschelijkheid tot het opwekken van kwijnende Takken, als Oudenaarde
en Leuven, wordt uitgesproken. De groote moeilijkheid is, dat men niet steeds de
hand kan leggen op den geschikten persoon om er de werkzaamheden te leiden.
Pogingen zullen worden aangewend.
IV. Verschillende pogingen om nieuwe Takken te stichten gaven geen uitslag;
men zal ze hernieuwen. Een voorstel om in plaatsen waar geen Tak bestaat
correspondenten aan te stellen wordt aangenomen.
V. Men zal den Minister van Spoorwegen verzoeken bevel te geven, dat ook het
Nederl. als bestuurlijke taal voor den inwendigen dienst van zijn departement gebruikt
wordt.
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VI. Dit punt, de stichting van afdeelingen voor hooger onderwijs voor het volk in
de verschillende Takken, waar dit nog niet zou bestaan, beoogende, wordt
aangehouden.
VII. Over de uitbreiding van het A.N.V. in Congo worden wetenswaardige
inlichtingen verstrekt; het Vlaamsch Gezelschap te Boma is aangesloten bij het
A.N.V. In Neerlandia zal over de werking in Congo een en ander worden meegedeeld.
VIII. De behartiging van de rechten van den Vlaming bij de eventueele a.s.
legerherinrichting. Daar de inleider afwezig is, zal hij verzocht worden zijn
denkbeelden dienaangaande schriftelijk te doen toekomen.
IX. De verslagen van het Congres van administratieve wetenschappen, dat in 1910
te Brussel zal worden gehouden, zullen in het Fransch, het Engelsch en het Duitsch
worden uitgegeven, niet echter in het Nederl. De zaak wordt tot verder onderzoek
naar het Dag. Best. verzonden.
X. Een buitengewone toelage wordt voor het loopend jaar aan Tak Aalst
geschonken.
XI. De vraag om het artikel van Prof. Paul Fredericq over de lijdensgeschiedenis
van het wetsvoorstel Coremans met zekere wijzigingen door het A.N.V. te doen
uitgeven wordt naar het Dag. Best. verwezen.
XII. Over den stand van het wetsvoorstel Coremans worden enkele inlichtingen
verstrekt.
XIII. De heer Dr. Rudelsheim wordt tot lid van het Hoofdbestuur gekozen; de
heeren Pol de Mont, Lybaert, Thelen en Meert worden als voorzitter, ondervoorzitters
en secretaris herkozen.
Na afhandeling van de dagorde wordt mededeeling gedaan over den uitslag van
de stappen bij den algemeenen inspecteur van het Middelbaar Onderwijs gedaan,
om aan de onderwijzeressen die te Brussel studeeren en die haar examen in 't Nederl.
willen afleggen daartoe de gelegenheid te verschaffen. Daar het antwoord van den
inspecteur onvoldoende blijkt te zijn, zullen Mr. Thelen en mej. De Guchtenaere
hem over de zaak gaan onderhouden.
Het Secretariaat zal de verschillende strijdende Vlaamsche Maatschappijen van
het land verzoeken de besturen van de Noord-Nederlandsche Spoorwegmaatschappijen
te vragen in haar betrekkingen met België steeds Nederl. te gebruiken. Er zal ook
een lijst worden opgesteld van Onderwijsinstellingen in het Vlaamsche land, die in
aanmerking zouden kunnen komen om de catalogi van de Hollandsche boekhandelaars
te ontvangen. Die lijst zal aan het Hoofdbestuur worden overgemaakt.
De vergadering wordt te 2 uur gesloten.

Uit onze Takken.
G e n t . Op Maandag, 5en October, vingen in 't Notarishuis de winterwerkzaamheden
van den Gentschen Tak aan. De heer Basse sprak: ‘Over allerlei vervalschingen in
de Engelsche letterkunde’. Hij bewees, hoe die vervalschingen in de eerste litterarische
producten, Genesis b.v., meestal van naïeven aard zijn; hoe soms onvolledige
handschriften door schrijvers aangevuld werden ten bate van 't publiek; hoe later
echter de zucht ontstond om de lezers te verschalken door opzettelijke
tekstveranderingen, door het uitgeven van pseudo-oorspronkelijke stukken, die meer
licht moesten werpen over groote letterkundige figuren en gretig werden verspreid
en gecommenteerd; ook door het maken van verzen en proza, die zoogezegd ontdekt
werden en op de rekening geschreven van gevierde auteurs. Hij herinnerde aan al
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het onware dat over Shakespeare werd uitgestrooid en aan de dichten van Macpherson,
door hem aan Ossian toegeschreven. Dr. Basse trachtte ook de redenen op te sporen,
die talentvolle schrijvers als Macpherson en Miss Mac Leod aanzetten om hun
letterkundige producten onder een deknaam te laten verschijnen. Daarover kon hij
echter gissingen ten beste geven.
De voordracht, doorzaaid met interessante bijzonderheden, gezegd op dien
overtuigenden, doordringenden humoristischen toon, eigen aan den heer Basse,
bekwam veel bijval.
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Belgisch Congo.
Het Vlaamsch Gezelschap te Boma heeft zich als Afdeeling bij het Alg. Ned. Verbond
aangesloten. Bij zijn afreis naar Congo in April had de heer Hermans een kist boeken,
gezonden door onze Boeken-Commissie uit Rotterdam, meegenomen ter oprichting
van een Nederlandsche Boekerij. Daarover vernemen we nu het eerste nieuws. De
heer H. schrijft:
‘We zijn thans in ons Gezelschap een 20-tal werkende en een 15-tal eereleden.
Wij hebben vergadering iederen Donderdag. Dit jaar herdachten wij voor de eerste
maal den G u l d e n s p o r e n s l a g in een feestzitting met voordracht over deze
heuglijke gebeurtenis. Onze boekerij vindt veel bijval. Het Gouvernement zelf vindt
dit werk zeer nuttig. De boeken worden graag gelezen, tot zelfs door Vlamingen, die
te Banana en Matadi verblijven. Ik vrees, dat het getal boeken te klein is en dat de
vooraad gauw zal uitgelezen zijn. Het ware te wenschen, dat we een nieuwe bezending
konden ontvangen’.
Men leest het: er zijn te weinig Nederlandsche boeken te Boma. Trouwens: er is
meer behoefte dan te Boma. Oprichting van boekerijen elders is in voorbereiding.
Onze Boeken-Commissie te Rotterdam zal zeer zeker een oor hebben voor den
noodkreet uit Boma. Maar buiten de hulp van de B.-C. rekenen we op die van alle
leden van het Verbond, die een of meer boeken te missen hebben. Maar met
vrijmoedigheid gezegd: geen stapels tijdschriften of jaarboeken van allerhande
genootschappen, geen onnoozele prijsboekjes uit de kinderjaren, die men bij deze
gelegenheid gretig zou willen kwijtraken. Ernstige boeken zullen gaarne ontvangen
worden door het Secretariaat van Groep België, 20 Spiegelstraat, Gent, en door ons
Secretariaat voor Belgisch Congo: Eerw. heer Julius Bouten, Pastoor te Ramsel.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: Mej. Greta van Zijl, Stellenbosch,
Kaap-Kolonie; mevr. Van Drimmelen, Zeerust, Transvaal; J. Lourens, Rotterdam:
oude Eng., Fransche: mooie ex.!; Enno van Gelder, ingenieur, Amsterdam; B.F.
Henriquez, Curaçao; Dr. M. Rudelsheim, Antwerpen.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich aan: Mej. Adriani,
Ermelo, Transvaal; mej. A. Arriëns, Boulevard, Velp, Noord-Nederland; Jozef Bex,
San Thome; J.W. Hilbrander, 12 Krelagestraat, Haarlem; G. van der Feen, Hoogstraat
244 a, Wageningen; mej. Gerardien Obreen, Secretaresse Jongelieden-Afdeeling
Alkmaar en Omstreken; R. Perret Gentil, firma Kuipers, Perret & Co., La Guaira,
Venezuela.
E e n e r n s t i g w o o r d . Wij hebben met aandrang verlangd, de sedert 1 Juli
gangbare Nederl. O.-I. postzegels met opdruk JAVA of BUITEN BEZIT, zoo spoedig
in zulke groote hoeveelheid mogelijk. Wanneer de markt nog niet overvoerd is met
een nieuwen postzegel, dan is er goed geld van te maken; later worden de lagere
waarden schier waardeloos.
Nu werden met den eersten opdruk voorzien alles samen 18.213.000 postzegels
van de verschillende waarden, met den tweeden 12.092.000. Bij eenige welwillende
deelneming van de leden van 't Verbond konden ons na 3 maanden wel al eenige van
deze 30.000.000 postzegels bereikt hebben. Tot heden ontvingen we behalve een
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enkel zegeltje op O n s Vo l k s b e s t a a n en op S o e r j a S o e m i r a t geen enkele
van die postzegels. Op zeer ruime deelneming kan onze Postzegelafdeeling zich dus
tot heden toe bij de 12.000 leden van 't Verbond niet verheugen. Is 't dat men de
liefhebberij van het postzegelverzamelen als te beuzelachtig beschouwt? Wel, wat
moet dat iemand kunnen schelen als deze onschuldige liefhebberij aan onze Afdeeling
zeer veel goed geld kan opbrengen bij ruime deelneming? En van dat goed geld
kunnen we ook zoo goed gebruik maken: bibliotheken in 't Walenland en in Congo
oprichten, bestaande aanvullen; Vlaamsche ziekenbeurzen in 't Walenland steunen
en oprichten; Vlaamsche leergangen voor volwassenen in 't Walenland inrichten: er
is nog zóóveel goed werk te doen, dat slechts met splint te verrichten is. En dit gebruikte postzegels - is nu geld dat men ons verschaft, zonder dat het iemand iets
kost, dan de moeite om ze ter zijde te leggen.
Slotsom: we zien begeerig uit naar JAVA'S en BUITEN BEZITS en blijven nog
altijd hopen, dat de deelneming bij de Verbondsleden over de wereld ruimer zal
worden.
H. MEERT.
Secretaris Groep België.
20 Spiegelstr., Gent.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Zuid-Afrika.
Hollandsche voordrachten in Zuid-Afrika.
‘Er waait weer een Hollandsche wind over Zuid-Afrika en zoo'n kunstreis is bovendien
een krachtig propagandamiddel voor het Hollandsch’ waren de woorden van den
heer H.J. Poutsma te Bloemfontein, na afloop van onze uitvoering aldaar, waar bijna
alle ministers en parlementsleden aanwezig waren.
Tot onze groote spijt was President Steyn om gezondheidsredenen verhinderd;
maar hij zond het volgend telegram aan den voorzitter van onze commissie voor den
Vrijstaat, den heer J.C.C. Kampfraath:
‘Wil zoo goed zijn mijne groeten over te brengen aan mej. Truus Post en den heer
Arbous en hen mijn leedwezen te kennen geven, dat wegens mijne gezondheid mevr.
Steyn en ik hedenavond niet tegenwoordig zullen kunnen zijn’.
Na afloop van onzen avond zeide een parlementslid ons, dat hij zoo graag en tot
elken prijs het ‘hoog-Hollandsch’ wilde leeren, zooals hij dat van ons had gehoord.
Dit hoorden wij telkens van Afrikaners in Transvaal, zoowel als in Vrijstaat en Kaap.
De burgemeester van Krugersdorp, de heer Van Blommestein, verklaarde: ‘Als u
nog één week hier blijft, dan spreken we hier allemaal hoog-Hollandsch’.
Al deze uitspraken, waarvan wij hier maar enkele aanhalen, toonen wel duidelijk
de diepgewortelde liefde voor het Hollandsch. Met welk een innige aandacht luisterden
bijvoorbeeld de Kapenaren naar onze voordrachten.
‘Ons vind die Hollandsche taal toch so baje mooi’, zei een bejaarde dame aan de
Paarl. Een andere vroeg ons om voor goed te blijven in Afrika; terwijl Prof. W.J.
Viljoen te Stellenbosch, dat ‘Athene van Zuid-Afrika’, waar bijna uitsluitend
Hollandsch wordt gesproken, wilde, dat wij zouden terug komen. Toen wij hem
antwoordden, dat er nu misschien ook wel anderen naar Zuid-Afrika zouden gaan,
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wilde hij daarvan niets hooren. Hij wenschte o n s wéér te zien. Dat teekent het
hartelijke karakter van den Afrikaner, die ons overal zoo gastvrij heeft ontvangen,
en ons overal zulk een schitterende ontvangst heeft bereid in samenwerking met onze
eigen landgenooten.
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Holland is met Afrika vereenigd door een band, die hoe langer hoe sterker zal worden.
Wij hebben overal op onze avonden, die sfeer van liefde tot Holland en het Hollandsch
om ons heen gevoeld en het heeft ons gedrongen om hun te laten hooren de muzikale
almacht van het Hollandsch, dat in breede golving kan donderen of lieflijk zacht kan
ruischen als onze beeken en rivieren door het milde weiland onder onze zilveren
luchten.
Dergelijke kunstreizen zijn van onberekenbaar belang voor de Hollandsche taal
in Zuid-Afrika.
De Afrikaners hebben tot heden alleen Engelsche tooneelgezelschappen gehoord,
zij hebben dus in het Hollandsch of Hollandsch-Afrikaansch weinig of nooit k u n s t
genoten. Zij moeten behalve de gewone alledaagsche levensdingen, ook hoogere
zieleaandoeningen in het Hollandsch hooren, zij moeten hooren hoe die taal kan
weenen en smeeken, donderen en suizelen.
Zoodra het Afrikaansch even van den dagelijkschen sleur gaat, wordt het hooger
en zuiverder Hollandsch, de intonatie wordt breeder; scherpe tegenstelling met het
korte, zakelijke Engelsch.
Een teekenend voorbeeld daarvan is wel ‘Die vlakte’ van J. Celliers. De beelden
en de maat worden vanzelf grootscher. Bij het voordragen van dit gedicht is het
verschil in uitspraak niet zoo groot, het is Hollandsch met een warmer klank als onder
invloed van de gouden Zuid-Afrikaansche zon.
Wanneer een Afrikaner, ook in de Kaapkolonie (die toch al meer dan honderd jaar
onder Engelsch bestuur staat) bidt, dan klinkt dat bijna als Hoog-Hollandsch. De
tranen sprongen me in de oogen, toen ik in een kosthuis te Klerksdorp, een oude
vrouw zoo hoorde bidden in het Hoog-Hollandsch. En toen zij vertelde, hoe zij graag
Holland zou willen zien en dat zij zooveel van het Hollandsch hield, toen kreeg ik
een gevoel of ik bij een bloedverwant zat, die ik in jaren niet had ontmoet.
Wordt een Afrikaner, die door zijn zaken met Engelschen gewoon is Engelsch te
spreken, flink kwaad, dan komt zijn ware aard in eens weer boven, dan

Te Johannesburg is het Koninginnefeest met groote opgewektheid gevierd. De feestelijkheden waren
verdeeld over drie dagen, 29, 30 en 31 Augustus. De eerste was voor de kinderen. Toen werd er een
Wilhelminaboom geplant, van welke plechtigheid bovenstaande foto een afbeelding geeft. De dame
met de schop in de hand is Mevr. Thomson, de vrouw van den burgemeester, achter haar staat Dr.
D.C. Endt, waarn. consul.
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spreekt hij Afrikaansch. Bidt hij of praat hij met zijn meisje, kortom wordt hij zichzelf,
dan spreekt hij Afrikaansch. Het Engelsch is per slot van rekening een vreemde taal
voor den Hollandschen Afrikaner.
In Pretoria begonnen, hebben wij in tien dorpen van Transvaal, in drie van
Transoranje en in zes van de Kaap voordrachtavonden gegeven. Onze kunsttocht is
wel in een heel gunstigen tijd gekomen.
De Kaapsche briefschrijver van de Nieuwe Courant zegt dan ook: ‘Geen beteren
tijd had men de laatste tien jaren voor zulk een kunstreis door Zuid-Afrika kunnen
kiezen dan deze; de gouvernementen zijn sympathiek voor het Hollandsch; meer dan
40.000 Engelschsprekenden zijn in 1906, 1907 en 1908 vertrokken (eergisteren weer
250 volwassenen en 100 kinderen), wat merkbaar is in de omgangstaal. Geen betere
kunstenaars hadden kunnen komen dan mej. Truus Post en de heer Gérard Arbous dat is aller opinie en vooral van hen, die direct werken aan den opbouw van het
Nederlandsch onder hun stamverwanten’.
Wij kunnen met voldoening op deze kunstreis terugzien. Wij hebben naar krachten
bijgedragen tot den opbloei van het Hollandsch, wij hebben veel vrienden gekregen
en veel succes gehad, zoowel bij het publiek als in de Afrikaansche en Engelsche
pers.
Wij hopen dan ook in de gelegenheid te zijn aan den wensch van het publiek der
drie koloniën om spoedig weer te keeren, gevolg te kunnen geven.
Amsterdam.
GERARD ARBOUS.

Afdeeling Kaapstad.
Het bestuur der jongste Zelfstandige Afdeeling is als volgt samengesteld:
J.E. Vixseboxse, voorzitter; J.P.L. Volsteedt, onder-voorzitter; F.W. Hesse,
penningmeester; M. Wartena, 1e secretaris; J. Kofoed, 2e secretaris; J.H.H. de Waal
en de dames mevr. Loopuyt - Maas en mej. O. van Oordt.
Den heer J.H. Hofmeyr is het eerelidmaatschap aangeboden.
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Het consulaat-generaal te Kaapstad.
Zou het consulaat-generaalschap der Nederlanden te Kaapstad er ten slotte toch nog
aan moeten gelooven?
De minister van buitenlandsche zaken heeft op de begrooting weer het voorstel
gebracht om in Zuid-Afrika slechts één consulaat-generaal te houden, en wel te
Pretoria (niet, als vroeger is voorgesteld, te Johannesburg, en wij verheugen ons
daarover). Het consulaat-generaal te Kaapstad zou dan verlaagd worden tot een
consulaat.
Hebben dan al die stemmen, die pleitten voor het behoud van het consulaat-generaal
in de hoofdstad van de Ou Kolonie, van onze oude kolonie, van den grootsten en
aanzienlijksten der Zuid-Afrikaansche staten, zich tevergeefs verheven?
Wij hopen nog op de Staten-Generaal, dat die dat behoud verzekeren. Als het om
het geld is, laat dan de bezoldiging blijven wat de minister voorstelt. Wil men bepaald,
dat één consulair ambtenaar over heel Zuid-Afrika ga, het zij zoo! De consul te
Kaapstad hebbe dan alleen den persoonlijken titel van consul-generaal. Dan zal ten
minste niet bij officieele gelegenheden de vertegenwoordiger van Nederland te
Kaapstad achter worden gesteld bij de ettelijke consuls-generaal die er van andere
staten zijn. Zou 't niet smadelijk wezen, dat Nederland in de oude Kaapstad een
vertegenwoordiging van lager rang had dan van verscheiden landen, die het land
veel minder na staan?

Oost-Indië
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Juli 1908.
In de Groepsvergadering, gehouden op 7 Juli, werd, onder meer, de samenstelling
van een vast werkplan ter sprake gebracht; daarin zouden op te nemen zijn:
Volksopvoeding, Weerbaarheidsgedachte, Vlootvereeniging en Vereenvoudigde
Spelling.
In verband met een paar groote vorderingen op de Groep, werd besloten den
secretaris-penningmeester uit te noodigen een overzicht van den stand der
geldmiddelen te geven.
In een volgende vergadering zouden, dat werkplan en dat geldelijk overzicht nader
besproken worden.
Tot nieuwe bestuursleden werden verkozen de heeren: J.A.M. Bron, Mr. A.C.H.
Graafland, M. Middelburg, J.W. Roessingh van Itterson en H.J. Vermeer.
In de bestuursvergadering van de Afd. Batavia, gehouden op 19 Juni, werden de
voorstellen van den heer H.A. Kooij, betreffende de Volksleesgezelschappen
besproken, waarvan de uitslag is te vinden in het Juni-nr. van Ons Volksbestaan en,
verkort, in het Augustus-nr. van Neerlandia.
***
In Dr. Prick van Wely's VIIde nummer: ‘Indië als litterair wingewest’ wordt
aangetoond, dat de inlandsche p a n t o e n , als dichtvorm, navolging heeft gevonden
niet alleen in Nederland, maar zelfs in overig Europa; dat trouwens in Duitsche
liederen een daarmeê overeenstemmende vorm reeds bestond, vóór dat de maleische
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pantoens daar bekend werden, dat zelfs in Fransche boeken over versificatie de
maleische pantoens met de regels voor dezen kunstvorm worden behandeld.
Als Nederlandsche beoefenaars - hoewel later dan Duitsche, Fransche en Engelsche
- van dezen dichtvorm worden genoemd Hélène Swarth, Louis Couperus (in zijne
Orchideëen) en Pol de Mont, terwijl de ‘Groet aan P.J. Veth’ ‘Insulinde’ door Boele
van Hensbroek als voorbeeld van Nederlandschen pantoenvorm in haar geheel wordt
aangehaald.
***
In de Javabode van 25 Juli kwam ‘een Hollander’ met kracht op tegen eenige
beschouwingen van Ovantee in dat blad van 21 Mei t.v. geuit en die er op neer
kwamen dat het gevaar 't welk Nederlandsch-Indië van Japansche zijde bedreigt niet
zoo groot is, als sommigen meenen; Japan is in de eerste tijden niet bij machte met
kracht op te treden en zoo al, dan zullen andere mogendheden ons wel helpen. ‘Een
Hollander’ wees nu op het gevaar van het niet kunnen handhaven onzer neutraliteit
en op de weinige kans dat andere Europeesche mogendheden - al zouden zij daartoe
ook al geneigd zijn - in staat zullen wezen de Oostersche macht, ter wille van onzen
Archipel, in bedwang te houden. S l e c h t s N e d e r l a n d i s d e e e n i g e
Europeesche mogendheid, die in staat is zijn geheele vloot
n a a r O o s t -A z i ë t e z e n d e n ; en die vloot, vereenigd met andere Europeesche
hulp, kan een macht zijn, waarmede rekening te houden is.
K(ooij) onder het hoofd ‘Stamleven - Weerbaar Indië’ deze weerlegging van
Ovantee's mismoedige beschouwingen, uitvoerig aanhalende of besprekende, voegt
daar een krachtig woord tot opwekking aan toe en wijst op de Statuten van het
Verbond, waar die ‘streven naar versterking van ons nationaliteitsgevoel’ en ‘naar
optreden waar de Nederlandsche Stam kwijnt of bedreigd wordt’, als doel, voor
oogen stellen.
‘Laten we toch alle handen in een slaan, niet starende op taalzuivering en vreemde
opschriften en gezellige avondjes, maar op dat groote streven, dat ons voor en boven
alles moet bezielen: “de verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen Stam”’.
‘Het weerbaar maken van Indië, maatschappelijk, oeconomisch en militair moet
op het programma van werken komen’.
‘De richting van de opvoeding in het huisgezin, de richting van de opleiding op
de scholen moet in de eerste plaats gericht zijn op het kweeken van goed voorbereide
Nederlanders, met een open oog voor wat er ontbreekt en eene heldere overtuiging
van wat er noodig is, om te blijven, wat we zijn: Nederlanders’.
‘Zooals de “Duitsche Flotten Verein” heeft gewerkt, om aan Duitschland een flinke
macht ter zee te verschaffen, zooals Zwitserland en Japan hun jeugd opvoeden in
zelfkracht, zoo moeten wij samen werken om aan Indië in de allereerste plaats dat
te verschaffen, wat het als “assurantie” tegen vreemd geweld noodig heeft, - een
goede vloot’.
(Uit deze aanhalingen is het streven en is de opwekking van K. voldoende te kennen.
Als belangrijke uiting eener strooming in Indië worden zij hier vermeld. Red. Neerl.)
***
R.v.I. wijst op het heuchelijke feit, dat de Hollandsch-Chineesche scholen,
waarvoor van verbondswege indertijd zoo geijverd werd, thans tot stand zijn gekomen.

Neerlandia. Jaargang 12

Welgestelde Chineesche onderdanen van Nederlandsch-Indië zijn nu in de gelegenheid
om hun kinderen Europeesch schoolonderwijs te verschaffen, gegeven door
Nederlanders in het Nederlandsch. De Regeering heeft de zaak flink aangepakt; dat
zij bij de Chineezen in goede aarde is gevallen, blijkt wel uit het groote aantal
aanvragen tot toelating.
‘Thans zijn er nog slechts Holl.-Chin. scholen geopend op de drie hoofdplaatsen
van Java en te Makassar, maar de bedoeling is, dat ze overal zullen worden opgericht,
waar zich een voldoend aantal kinderen aanmeldt.
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De vraag is alleen of er genoeg onderwijzers en onderwijzeressen beschikbaar zijn.
Is dit niet het geval - en daarvan zou de Indische Regeering zeker geen verwijt kunnen
worden gemaakt - dan zal er met het stichten van meer scholen wat gewacht moeten
worden’.
Voor de kinderen van niet-welgestelde Chineezen bestaat nu ook meer gelegenheid
tot het ontvangen van onderwijs van Staatswege, daar ingetrokken is de bepaling dat
Chineesche kinderen slechts dan tot de openbare lagere inlandsche scholen mogen
worden toegelaten, wanneer alle aanvragen tot plaatsing van inlandertjes zijn
ingewilligd. En, daar het op die inlandsche scholen gegeven onderwijs beslist
voldoende mag worden geacht voor de groote massa der kleine Chineezen, bestaat
er dus reden tot dankbaarheid jegens de bewindslieden, die het Chineesche
onderwijs-vraagstuk op zoo flinke wijze hebben opgelost.

De Rhijnsche Zending op Sumatra.
In de ‘Reformite Kirchen Zeitung’*) van 16 Aug. j.l. (No. 33) komen zeer belangrijke
mededeelingen voor, over het werk der Rhijnsche Zending onder de Batah's. Vooral
een besluit genomen in de vergadering der Rhijnsche zendelingen van 12 tot 19 Febr.
gehouden te Si Poholon (Batahlanden) mag wel onder de aandacht gebracht worden.
Wij vertalen hetgeen daarover in het blad gezegd wordt:
‘Van bizonder gewicht is ook nog het besluit tot het oprichten, in Si Lindoeng,
eener school waar alle vakken met behulp van de Nederlandsche taal onderwezen
zullen worden (mit holländischer Unterrichts sprache). De vergadering werd daartoe
genoopt door de bestaande strooming onder de Batah's, die naar meer ontwikkeling
verlangen. Op zich zelf is dit een verblijdend teeken, al zullen daarbij ook menige
minder gewenschte verschijnselen voor den dag komen.
Aan dit verlangen naar ontwikkeling moet de zending tegemoet komen, indien zij
hare taak, welke haar door den tegenwoordigen stand der zending wordt gesteld, niet
miskennen wil’.
Verder zij medegedeeld, dat op die vergadering, waar 42 van de 50 in de
Batahlanden bescheiden zendelingen tegenwoordig waren, bleek, dat er nog behoefte
bestond aan 4 nieuwe krachten, om de meest noodige plaatsen te bezetten en de
belangrijkste en meest dringende nieuwe plannen op touw te zetten. Volmondig werd
erkend, dat - hoe verscheiden de taak der N.-I. Regeering en die der zending ook zij
- in vele zaken beide hand in hand gingen; dat de zending veel aan de Regeering te
danken heeft; dat deze en vele harer ambtenaren de zending als medearbeidster aan
de opheffing des volks met open armen begroetten, en dat de Regeering veelal
gemakkelijk baan maakte aan de zending en haar vele moeielijkheden hielp
overwinnen.
De geheele vergadering erkende, dat de Nederl. Regeering aan de Rhijnsche
Zending groote belangstelling toonde en menigen belangrijken dienst bewees.
Niet onvermeld mag ook blijven, dat de zendelingen 't er allen over eens waren,
dat ook de ontwikkeling der Batah'sche vrouw van het grootste belang moet worden
geacht, omdat in hare handen het grootste deel van de kinder-opvoeding ligt. In twee
gemeenten Pea Radja en Lagoeboti zijn zusters aangesteld, die de ontwikkeling der
*) Uitgegeven te Neurenberg.
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vrouwen en meisjes zich tot taak hebben te stellen. Meer kon voorshands niet worden
gedaan.
(Met groote ingenomenheid maken wij melding van deze gunstige mededeelingen,
omdat 1o. daaruit blijkt, dat vroegere berichten omtrent verduitsching der Batah's nu
wel geheel tot het verledene zullen behooren; 2o. van deze geachte zijde, waar door
herhaalde aanraking met het binnenlandsch bestuur juist geoordeeld kan worden, nu
eens niet op minder aangename wijze over de N.-I. Regeering gesproken wordt; en
3o. blijkt hoe hoog en hoe verlicht de Rhijnsche Zending de haar zelve gestelde taak
opvat.
Voor die weldadige aanrakingen en samenwerking tusschen zending en bestuur
mag voorzeker den, helaas overleden, Resident Welsink voor een zeer groot deel
dank gebracht worden. Red. Neerl.)

Ingezonden.
Nederlandsche Toonkunst.
Een oproep.
Het is een verblijdend verschijnsel dat men ten onzent meer en meer begint in te
zien, dat er Groot-Nederlandsche toondichters zijn, wier muziek een eigen
Nederlandsch karakter draagt, en wier naam als kunstenaars toch niet achter staat of
hoeft te staan bij dien van zoovele Duitsche en Fransche komponisten, waarmede
men bij ons meer of min hoog pleegt te loopen. De tijden zijn gelukkig alwel voorbij,
dat het zingen van Hollandsche liederen op concert of muziekfeest minder passend
werd geacht, maar het komt nog altijd te vaak voor, dat zonder noodzaak - ook door
onze begaatdste zangers en zangeressen - het Nederlandsche lied wordt achtergesteld
bij buitenlandsche komposities. Te toonen wat Nederland en België in vroeger en
nieuwsten tijd van nationale komponisten kan aanbrengen - thans nu gelukkig het
besef van een eigen muziekuiting levendiger is geworden en groeit met het jaar - zie
daar waartoe de Nederlandsche komponisten van Noord en Zuid mèt het Algemeen
Nederlandsch Verbond kunnen medewerken. Onze toondichters toch - wij herhalen
hier den oproep reeds in de muziekbladen gedaan - worden uitgenoodigd van wat
zij het beste hebben in druk of handschrift voor zang (liederen, duo's, trio's,
kwartetten) in te zenden bij den heer Bernard Zweers vóór 15 Nov. a.s. Een 4-tal
bekende zangeressen en zangers zal dan het gemeenschappelijk uitgezochte werk
voor de leden der Afdeelingen van het A.N.V. ten gehoore brengen. Mr. Van Leeuwen
belast zich met de piano-begeleiding, terwijl de heer Zweers bereid is gevonden om
vóór de uitvoering een inleiding tot de Nederlandsche toonkunst van onze dagen te
geven. Deze liederavonden zullen in Januari 1909 beginnen, de eerste maal voor de
Afdeeling Haarlem, wier bestuur door persoonlijke omstandigheden het voorrecht
had aan den voortgang van dit nationale plan zijn diensten aan te bieden. Afdeelingen
van het A.N.V., die tot zoo een liederavond gegadigd zijn, willen zich wel met de
Afdeeling Haarlem in verbinding stellen, of zich wenden tot Mr. Herman van Leeuwen
te Amsterdam (Van Breestraat 43). In de meeste gevallen zal men met een vriendelijke
ontvangst en aanbod van reisgelegenheid en (zoo noodig) overnachting kunnen
volstaan. Het belangelooze streven naar grooter liefde tot en waardeering van echt
Nederlandsche muziekuitingen, heeft er onze dubbele waardeering om.
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Het Bestuur van de Afdeeling Haarlem en
Omstreken van het A.N.V.
H a a r l e m , 3 October 1908.
***
IN NEDERLAND NEDERLANDSCH!
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Voor een Liederboek,
dat binnenkort ter perse zal gaan, worden nog gezocht:
1o. muziek en volledige woorden van:
'k Ben fier en trotsch, als ik de kleuren
Van 't oude Neêrland wapp'ren zie;

2o. evenzoo van:
Wil men 't geweer gaan laden,
Men knielt of legt zich neêr;
Of in een staande houding,
Zoo laden wij ons geweer.

Halli, hallo, bij ons gaat alles zoo.
3 . evenzoo van het lied op Van Speyk, waarvan ieder vers eindigt:
o

Van Speyk deed meer, hij offerde zijn leven;
Hij stierf met roem voor vorst en vaderland!

4o. evenzoo van het Weerbaarheidslied, waarin voorkomt:
Wij zijn weerb're mannen,
Weerb're mannen, weerb're mannen,
Wij zijn mannen van de weerbaarheid.

5o. Een voor alle Amst. roeiers bruikbaar roeilied - voor alle Nederlandsche, is óók
goed!
o Een voor alle Nederlanders bruikbaar schaatsenrijderslied;
6.
7o. Een kaatserslied in 't Nederlandsch;
8o. Een korfballied.
5-8 behoeven niet op bekende wijzen te staan; er behoeft zelfs in 't geheel geen
muziek bij te zijn.
Dr. W. ZUIDEMA,
Wyttenbachstr. 18, Amsterdam.

Naklank van den Zeilwedstrijd te Sneek.
Neerlandia, dat zich altijd beschikbaar stelt, telkens, wanneer het geldt Nederland's
belangen te steunen, had ook in het Juni-nr. eene aankondiging opgenomen van het
Sneeker hardzeilen, door den heer dr. Th. Dokkum zoo aantrekkelijk beschreven, da
mij de lust bekroop de lange reis te ondernemen om dien wedstrijd te kunnen
bijwonen. Laat ik maar van den beginne af zeggen, dat ik mijn geld niet weggegooid
heb en dat ik nooit berouw van mijn tochtje zal hebben.
Dank zij de bereidwilligheid van den heer Dokkum (waarvoor ik hem hier nogmaals
mijn dank betuig) was mij een uitstekend onderkomen voor twee nachten
voorbehouden in het op die dagen van vreemden opgepropte stadje Sneek en waren
alle feestelijkheden mij toegankelijk gemaakt. Die aftocht van die honderden mooi
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versierde zeilbootjes van Sneek naar de Meer, waar de wedstrijd plaats vond, die
drukte, die leut en dat gewemel rond de plaats van afvaart, dat heerlijke gezicht op
de Meer zelf en het meer dan sprookjesachtige van den goed bezetten dansvloer op
het eiland-feestterrein, waar de jonkheid zich deftig vermaakte, dat alles zal nog lang
frisch in mijn geheugen blijven als eene zoete herinnering aan mijne reis naar
Friesland. Daarom is ook mijn eenig antwoord aan al wie me vraagt hoe me die reis
in het Noorden van Noord-Nederland bevallen is: Ga er heen, land, volk, beschaving
zijn er zoo almachtig verschillend van de onze, zoo typisch, dat uwe reis u geene
ontgoochelingen zal berokkenen.
Terloops zij hier ook dank gebracht aan den heer Mr. Hijmans te 's Gravenhage,
die mij door herhaald schrijven, volledig inlichtte omtrent mijne reisplannen en de
aanbevelingswaardigste adressen meedeelde van hôtels en kosthuizen.
ERN. VAN SOEST.
H a s s e l t (België), Sept. 1908.

Allerlei en mededeelingen.
Van eten en drinken.
Nederland is een schoon land. Dat hebben in dezen langen zomer weer vele duizenden
ondervonden, die al wandelende of op de fiets, in de tuf, met de motorboot, roeiende
of zeilende een stuk van ons land hebben gezien. Wat een rijkdom aan hout is er nog,
in bosschen en lanen, langs de wegen, op buitens en op boerenerven! In hoeveel
streken is de bouworde nog een wellust voor het oog! En waar ter wereld vindt men
zulke luchten! Acht maanden lang, heeft een Hollandsch artiest gezegd, heb ik in
Italië elken avond naar een mooien zonsondergang uitgezien, maar er kwam er geen.
De toerist kan aan het schoon van het Hollandsche en aan het Geldersche landschap
- om deze twee in het algemeen als de groote soorten te nemen - zijn hart ophalen;
maar aan eten en drinken niet. En dat zijn dingen, die er bij het leven in de open lucht
en de fiksche beweging van het lijf terdege op aan komen. Welnu, de eet- en
drinkgelegenheden voor den toerist zijn, de uitzonderingen niet te na gesproken, in
ons land envoldoende.
De Hollandsche keuken? Geen kwaad zij er van gezegd! Het middageten is, ook
in dorpsherbergen, vaak kostelijk; misschien wat zwaar en zonder veel afwisseling,
maar deugdelijk van samenstelling en goed toebereid.
Al wat er echter aan brood en bij het brood wordt opgediend, is poover. Nog troont
in vele gelegenheden als alleenheerscher de kadet; niet zelden de kleffe kadet. Dezelve
met kaas of rood vleesch belegd is veelal de eenige kost, die te krijgen is. Wat is er
buitenslands, aan de stations, in dorpsherbergen of toeristhotels, in Westelijk en
Noordwestelijk Europa dikwijls veel meer keus, wat wordt het er smakelijker
opgediend, wat schappelijker prijzen eischt men er ook! Vraag het hun b.v. die in
Noorwegen en Zweden hebben gereisd.
Een andere tekortkoming: Het is hier een land van vruchten. Men eet tegenwoordig
ongelijk meer ooft dan vroeger. Maar wat is er in logementen of koffiehuizen of aan
de stations moeilijk aan te komen! Het is er niet of slecht en gemeenlijk veel te duur.
Nu in deze maanden September en October de fruithandel met de druiven haast geen
weg weet, terwijl men in goede vruchtenwinkels uitmuntende druiven kan koopen,
voortreffelijk van uiterlijk en smaak, voor een kwartje het pond, en wel minder, werd
er aan het station van een groote stad langs den trein een tros druiven, wegende naar
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schatting ruim een pond - een groote tros dus, maar in dezen zomer niets zeldzaams
- of laat ons maar zeggen twee pond, wat hij stellig niet woog, druiven die er niet
bizonder fraai uitzagen, te koop aangeboden voor een daalder: met het derde van die
som waren ze ruim betaald geweest!
De dranken! Wat men u in de buitenherbergen b.v. als limonade voorzet, getooid
met den naam van verschillende vruchtensappen en gedost in schitterend geel of
rood, smaakt al te zeer naar de apotheek. De thee! Langzamerhand begint men er nu
achter te komen, dat thee niet lang trekken mag: eenige minuten, - het verschil naar
't soort, en vele theehandelaren lichten er tegenwoordig hun klanten over in. Waar
kan men echter in kleine en groote steden, tot zelfs in de grootste koffiehuizen alweer zeer enkele, ook eenige theehuizen en banketbakkers, uitgezonderd - versch
gezette thee krijgen? Men geeft u, wat gij ook vraagt, thee, die al uren, misschien
den
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Buitenhaven - Kampen (Overijsel).

Oud-Saksische boerenwoning (zoogenaamd ‘loshuis’) bij Lichtenvoorde (Gelderland).

Afdrukken van platen voorkomende in den nieuwen Dagkalender ‘NEERLANDIA’, uitgave La Rivière
& Voorhoeve, Zwolle.
Amsterdamsche Veld (Drente).
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heelen dag opstaat. In Engeland krijgt men overal, tot in de kleinste gelegenheden,
zijn thee nieuw gezet; in België al op vele plaatsen, ook buiten de
eersterangsgelegenheden. Elders misschien ook.
Voor de leiding van groote hotels, die men in ons land inricht, laat men veelal
Duitschers of Zwitsers overkomen. Dat is goed. Het hotelwezen is uit den aard het
eerst in bloei gekomen in landen, waar de groote stroom van reizigers heen gaat. Al
de nieuwigheden, die men toepaste, alle gemakken die men uitdacht, om 't den reiziger
aangenaam te maken, men moest die hier van anderen leeren. Later zullen wij 't zelf
wel afkunnen.
Maar er moest hier ook aan de logementen en restauraties op het platteland, in
kleinere steden en op groote, veelbezochte dorpen - de anderen zien 't dan wel af een cursus worden gegeven, van wege kookscholen of hotelhoudersverbond of door
restaurateurs van binnens- of buitenslands - door wandelleeraars, die in zekeren zin
den boer opgingen, om aan te geven, wat er alzoo aan brood en toebehooren
gemakkelijk en voor niet te veel geld te leveren is; en hoe 't wat smakelijk wordt
opgediend; en wat voor dranken er zoo al zijn - smakelijke, echte vruchtensappen
b.v. - hoe men thee, koffie, sjokolade moet toebereiden; hoe men aan vruchten kan
komen. En zoo voorts.
Zou 't niet iets wezen voor den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, die
al zooveel goeds voor het toerisme heeft gedaan?
En dan konden de Hoogmogende Heeren leden van de Staten-Generaal ons volk
verplichten met een straffe wet tegen het vervalschen van levensmiddelen, waardoor
er alom zuiver meel in het brood zou gaan, er met boter, thee, cacao, suiker en jam,
limonade en wijn en veel andere dingen niet zoo brutaal zou worden geknoeid, als
nu nog geschiedt voor vaderland en vorst weg. Dan zou de toerist, die vaak maar
toetasten moet bij al wat men hem voorzet, er beter bij varen. En ons schoone
Nederland zou voor den reiziger, den wandelaar en fietser en tuffer en al wie van
hun geslacht zijn, ook een goed Nederland worden.
Want ondanks de overvloedige ontbijttafel en het weelderige middagmaal, die
men in vele van de logementen in de provincie vindt, en ondanks de voortreffelijke
eetwaren en kostelijke vruchten en goede dranken, die er in ons land worden
voortgebracht en te krijgen zijn, als men er den weg weet en den tijd heeft ze te halen
waar ze te vinden zijn, voor den reiziger is het hier in eten en drinken over het geheel
nog armelijk gesteld.

Nieuwe woorden gevraagd.
De velocipède verscheen en de Nederlandsche taal werd er twee woorden door rijker,
de een van boven af gegeven, de ander van onder op gekomen: rijwiel en fiets, met
wielrijden en fietsen en andere afleidingen meer.
De automobiel hield zijn intocht, en naast auto laat reeds het voor Nederlandsche
ooren vertrouwelijker klinkende tuf met het werkwoord tuffen zich hooren.
Is er al een ander woord voor motorboot? Maar als dit niet noodig blijkt, hoe drukt
men kort uit, dat men met een motorboot ergens heen is gegaan? Men zegt, als de
reis met een stoomboot geschiedde, b.v.: wij stoomden de Zuiderzee op. Maar hoe
met een motorboot?
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Dezer dagen zijn de berichten over de vliegproeven van de gebroeders Wright,
van Farman, de la Grange en anderen niet van de lucht, maar hoe zullen wij hun
toestel noemen? Aëroplaan, zeggen de volken met een Romaansche taal, en wij
polyglotte Nederlanders hebben het aanstonds overgenomen. Maar al gauw kwamen
Nederl. woorden te voorschijn, dikwijls alleen als proefballonnen opgelaten. Men
schrijft over het vliegtoestel, zelfs vliegstel; of, overeenkomstig het woord vaartuig,
van vliegtuig. Anderen, minder aan de vliegbeweging, van de wentelende
luchtschroeven, denkende, dan aan het zweven op de met doek overtrokken ramen,
schrijven: zweeftoestel of zweeftuig. Vlieger, dat het luchtgevaarte bondig zou
kenschetsen, kunnen wij niet gebruiken, omdat het woord voor ons iets anders
beteekent. De Friezen alleen, die, evenals de Duitschers, een vlieger draak (Drachen)
noemen, zouden evenals de Duitschers het vlieg- of zweeftuig een vlieger (flieger)
kunnen noemen; maar het zou voor andere Nederlanders verwarring geven. Wij
moeten maar afwachten welk woord in den volksmond zal blijven. Misschien een
van de genoemde, misschien een heel ander.
Onlangs vroeg in het Sportblad een schrijver om een goed Hollandsch woord voor
‘trainer’ en ‘coach’, - in dit geval bij het voetbalspel. De ‘trainer’, moet men weten,
is de man die, in Engeland, het toezicht houdt op de levenswijze van de athleten, ook
wel op hun oefeningen; maar de ‘coach’ is eigenlijk de man, die het fijne van de
kunst verstaat en de hoogere leiding geeft; die zegt hoe ze doen moeten.
Vooreerst, dunkt ons, hebben wij in het Nederlandsch geen behoefte aan twee
woorden, die beider werkkring uit elkaar houden. Men doet het hier bij de sport
gewoonlijk zonder ‘trainer’ en zonder ‘coach’ af; of op zijn best is er een man, die
zich met de leiding en het toezicht beide belast. En waarom zou men dien niet noemen
met den naam voetbalmeester, roeimeester, cricketmeester, al naar de sport, waarin
hij les geeft? In een blad zagen wij den ‘trainer’ oefenmeester genoemd. Ook een
woord, dat overweging verdient.
Met dat al is 't te waardeeren dat er in een sportblad om goede Hollandsche woorden
voor een paar Engelsche benamingen wordt gevraagd, al gebeurde het in een artikel,
dat nog een aantal Engelsche woorden bevatte hoewel er reeds goede Hollandsche
voor bestaan.

Uit Suriname.
S t u d i e f o n d s . Nu de aandacht gevestigd is op den candidaat S.F. Duurvoort, voor
wiens uitzending stappen worden gedaan, is de wensch uitgesproken, het publiek te
doen kennis maken met eenig werk van hem. De aandacht daarvoor viel op een door
hem ingeleverd opstel over De Ruyter, waarvoor destijds vanwege het Alg. NederlVerbond een wedstrijd was uitgeschreven. Het opstel van den vijftienjarige werd
met den eersten prijs bekroond, welke Duurvoort uit handen van Gouverneur Idenburg
mocht ontvangen.
De uitzending van Duurvoort kan thans verzekerd worden geacht. Hij zal hier nog
eenige maanden les nemen in de doode talen, waarna men hem in de vierde klasse
van het gymnasium hoopt te kunnen krijgen.
(O n z e We s t ).

Ongerechtvaardige klacht.
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In het Sociaal Weekblad is getoornd tegen de Amsterdamsche tramkaartjes met
Duitsche raadgeving voor teringlijders.
De secretaris der Afdeeling Amsterdam wien wij inlichting vroegen, schrijft:
‘Het Gemeentebestuur neemt op 2 wagens van lijn 10 proeven met een systeem,
waarbij het afgeven van verschillende kaartjes zeer vereenvoudigd wordt, en gebruikt
daarvoor nu de toestellen die in het Buitenland reeds bestaan. Bevalt dit nieuwe
systeem goed, dan worden alle conducteurs voorzien van de daarvoor benoodigde
toestellen, welke dan natuurlijk worden aangemaakt in onze taal. Het feit is dus heel
onschuldig. Men mag het Amsterdamsche Gemeentebestuur niet beschuldigen van
uitheemsche neigingen. Er zijn zelfs voorbeelden waar eigen nijverheid werd
voorgetrokken (b.v. bij het aanschaften van nieuwe trams) ten koste van belangrijke
geldelijke offers’.
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Zutphen.
Luit. E. Werner, Beukerstraat, Zutphen, heeft het secretariaat dezer Afdeeling hervat.

Stamverkeer.
De Vlamingen hebben dezen zomer, dank zij de aansporingen en inlichtingendienst
van het A.N.V. meer dan vorige jaren Nederland bezocht.
Uit Gent alleen hebben zeker 300 personen een reisje door Holland gemaakt.

Germanismen.
Uit een schrijven van den heer J.J. van de Rivière te Napels:
Voor het streven van het A.N.V. heb ik steeds veel gevoeld. O.a. lijkt het mij
uiterst verdienstelijk, dat men zooveel heeft bijgedragen tot zuivering van onze taal
van geheel overbodige Fransche woorden. De door het Verbond gevoerde strijd tegen
onze malle gewoonte van vroeger om onze taal met Fransche woorden te doorkruiden
is boven lof verheven. Maar vreemd vind ik het tevens te moeten opmerken, dat 't
Verbond niet met dienzelfden ijver te velde trekt tegen het steeds toenemende gebruik
van Germanismen. En toch zou die ijver tegen de Germanismen zeker nog veel
hardnekkiger moeten zijn. Want 't gevaar voor 't inburgeren van Duitsche woorden
in onze taal is oneindig grooter dan van Fransche woorden: Fransche woorden zal
men wel steeds bijna onmiddellijk kunnen herkennen; Duitsche woorden ‘groeien
in’ - alleen al door de verwantschap van de taal. Mogen andere invloeden (geestelijke,
oeconomische enz.), buiten bespreking blijven.
Best mogelijk ken ik mijn eigen taal niet voldoende meer, na een verblijf van
bijkans 10 jaar buitenlands (waarvan omstreeks 6 in Duitsch taalgebied, Weenen en
4 in Italië) maar toch geloof ik nog veilig te mogen aannemen, dat ik mij niet vergis,
indien ik in 't Nederlandsch ‘Groote-Mogendheid’ zeg, wanneer ‘Het Vaderland’
van ‘Grootmacht’ spreekt en verder g e z icht op een hofstede te Bussum, waar ‘Onze
(De?), Kunst’ ‘a a n zicht op een hofstede’ schrijft. De N.R. Ct. heeft 't over
‘o m b ouw’ van huizen. In een andere Hollandsche krant (ik kan mij op het oogenblik
niet herinneren welke het was) kleedde iemand zich o m . En is 't goed Nederlandsch,
wanneer de schrijver van ‘Onder de Menschen’ in de N.R. Ct. zegt ‘Maar die aanleg
heeft op den drassigen polderbodem j a wat meer zorgen gekost dan’ enz.
Nog heel veel aanhalingen zou ik kunnen vinden in kunstbeoordeelingen,
wetenschappelijke tijdschriften. In Neerlandia vond ik indertijd berichtgeving uit
Leuven in een Vlaamsch, waarin het wemelde van de Germanismen.

Belangstelling voor het stamverkeer in Zuid-Afrika.
In De Boodschapper, tweewekelijksche uitgave onder redactie van den heer D.
Krabman te Johannesburg, wordt de aandacht gevestigd op het streven der Afdeeling
Stamverkeer van het A.N.V. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat dit een
krachtig middel is, om het stamverkeer te bevorderen, en de medewerking van onze
stamgenooten in Zuid-Afrika wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Er blijkt o.a. uit,
dat men daar inziet, dat de afstand geen bezwaar behoeft te zijn, om af en toe eens
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een bezoek te brengen aan het ‘oude land’. Mochten andere bladen in België, de
Nederlandsche koloniën, Zuid-Afrika of elders het goede voorbeeld van het
Zuid-Afrikaansche orgaan volgen, dan houdt de Afdeeling (adres Javastraat 90, Den
Haag) zich aanbevolen voor toezending van een nummer van het blad, waarin
‘Stamverkeer’ is besproken.

Dr. Staring als taalzuiveraar.
Bij de herdenking van den honderdsten geboortedag van Dr. W.C.H. Staring, den
bekenden landbouwkundige, is ook gewezen op zijn streven, om de geologie meer
vrienden en beoefenaars toe te voeren en haar vooral onder den landbouwenden stand
bekend te maken.
Zijn eerste poging in dezen dagteekent van 1844, toen hij trachtte voor de vreemde
geologische vaktermen passende Nederlandsche woorden in de plaats te zetten. De
inleiding van zijn desbetreffend boekje toont zijn streven de Nederlandsche taal als
voertuig van wetenschappelijke gedachten hoog te houden niet alleen, maar ook te
ontwikkelen. Zijn meening uit hij aldus:
‘Onze rijke taal levert zoovele gelegenheden op om woorden te vormen, dat het
geen taalkundige zwaar kan vallen, om het betrekkelijk gering aantal kunstwoorden,
waaraan de aardkunde behoefte heeft, in zuiver Nederlandsch over te brengen en
evenwel dezelve niet minder verstaanbaar te maken’.

Van den Nederlandschen Boekhandel.
De heer W.P. van Stockum Jr. heeft een kort overzicht der organisatie van den Ned.
Boekhandel opgesteld, waaraan de volgende mededeelingen zijn ontleend:
In Nederland verschenen

in 1898

Boeken en Tijdschriften Dag-, Week- en
Maandbladen
2746
1026

in 1899

2966

1085

in 1900

3011

1090

in 1901

2938

1113

in 1902

2914

1115

in 1903

3276

1193

in 1904

3756

1271

in 1905

3051

1297

in 1906

3347

1372

in 1907

3408

1402

Het aantal boekhandelaren in ons land bedraagt 1650.
De Nederlandsche Boekhandel in Oost- en West-Indië heeft in de laatste 25 jaren
eene groote uitbreiding gekregen. Er zijn thans firma's te Batavia, Cheribon,
Semarang, Soerabaia, Soerakarta, Medan, Padang, Palembang en Paramaribo.

Neerlandia. Jaargang 12

Buitenlandsche boeken en tijdschriften, voornamelijk op letterkundig, maar vooral
ook op technisch gebied, nemen in zeer groot aantal hun weg naar Ned. Indië.
De uitvoerhandel bepaalt zich verder voornamelijk tot zendingen naar Zuid-Afrika
en enkele Staten van Noord-Amerika. Er zijn thans Nederlandsche huizen te Pretoria,
Burgersdorp, Potchetstroom, Kaapstad, Grand Rapids, De Pere en Sioux Center.

Een goed voorbeeld.
Het Duitsch in Zwitserland neemt uit den aard licht Fransch in zich op. Daar waakt
een Deutsch-Schweizerische Sprachverein tegen. Overwegende, dat er, naast de
krant, geen grooter verspreider van vreemde woorden is dan de handel, heeft die
vereeniging zich tot kooplui, winkeliers enz. gericht, met een lijst van vreemde
woorden, veelal in den handel gebruikt, met de goede Duitsche er naast, welke lijst
gemakkelijk in het kantoor kan opgehangen worden, aan den wand of boven den
lessenaar.
Op de lijst staat ook deze spreuk: ‘De ontwikkeling en degelijkheid van een
koopman herkent men vooral aan de wijze waarop hij zich bij het doen van zaken
uitdrukt. Verlang daarom van u zelf en uw ondergeschikten steeds een eenvoudig en
verstaanbaar Duitsch (Hollandsch) en vermijd zooveel mogelijk het gebruik van
vreemde woorden. Zeg of schrijf b.v.’
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En dan volgt een lijst van Fransche, Italiaansche en Latijnsche woorden, met de
Duitsche er achter. Onder die Duitsche herkennen wij er met beschaming vele, die
onze Nederlandsche handelsmenschen in hun eigen taal plegen te gebruiken.

Vlaamsche plaatsnamen.
Op het Letterkundige Congres te Leiden klaagde dr. Rudelsheim uit Antwerpen er
over, dat hij dagelijks een Nederlandsch dagblad ontvangt met een Nederlandsch
adres, doch met den plaatsnaam Anvers.
Wij hebben bij een onzer groote bladen, dat in België heel wat lezers telt, eens
navraag gedaan, hoe het met Belgische adressen doet. Wat we hoorden komt hierop
neer:
Het stelsel tot nu toe gevolgd was om de adressen zoo te drukken als ze door de
inteekenaren waren opgegeven, en die opgave was meestal in het Fransch: Anvers,
Gand enz., met de namen van de straten dienovereenkomstig. Eenigen tijd geleden
was men begonnen met de namen van Belgische steden zooveel mogelijk in het
Vlaamsch aan te geven - het was niet altijd volgehouden, maar men zou er voortaan
scherper op toezien - men zat dan echter met de namen van straten, pleinen enz. De
inteekenaren gaven die bijna altijd in het Fransch op. Met een vertaling op eigen
hand zou men telkens een verkeerden Nederlandschen naam gebruiken. Hoe aan de
Vlaamsche namen van straten enz. te komen?
Wij wisten het ook niet. En nu vragen wij aan onze Vlaamsche vrienden: Zoudt
gij niet een lijst willen samenstellen van Fransch-Belgische plaatsnamen met de
Vlaamsche namen er achter, en daarbij vooral (want er bestaan reeds woordenboeken
met zoo'n lijst van Fransche en Vlaamsche namen van steden, dorpen enz.; de
Vlaamsche uitgave van den spoorweggids bevat ze ook voor een deel) een lijst van
de Fransche en Vlaamsche namen van straten, pleinen enz. in de voornaamste steden
van Vlaamsch-België.
Als men zoo'n lijst dan aan Nederlandsche kranten toezond, zouden die hun
Fransche adressen voor België wel veranderen. En in het handelsverkeer tusschen
de twee landen zou de lijst ook aan het Vlaamsch goede diensten kunnen bewijzen.

Vervolg der Sprekerslijst.
13. Gerard Arbous en mevr. Truus Post, Hobbemakade 160, Amsterdam.
Deze door hun kunstreis naar West-Indië en Zuid-Afrika bekende voordragers
treden op in Nederland en België, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk met
tooneelstukken, fragmenten en verzen van oude en nieuwe dichters.
Uitvoerige voordrachtenlijst wordt op aanvraag toegezonden.
14. Mej. Martha Gosschalk, Daendelsstraat 26, 's Gravenhage.
Verzen van oude en nieuwe Nederlandsche en Vlaamsche dichters.
15. Mej. Branco van Dantzig, leerares in solozang en spreken, Rotterdam.
Over spreken en zingen.
16. Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Vondels treurspel Maechden; Maria-legenden bij lichtbeelden naar Vlaamsche
primitieven.
17. J.C. van der Grijp, Hollanderstraat 46, 's Gravenhage.
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Letterkundige, ernstige en humoristische, voordrachten; Over Indië; Over
Napoleon I, beide laatste voordrachten met lichtbeelden.
18. Hollands Lied, gemengde zangvereeniging, directeur J.S.M. Havermans,
Rotterdam.
Uitsluitend nieuwe en oude Nederlandsche liederen en koorwerken à Capella.
10. Mej. Toos Hoog, sopraanzangeres, Malakkastraat 21, 's Gravenhage.
Voordrachten van gewijde en wereldlijke gedichten en prozastukken van Noorden Zuidnederlandsche schrijvers.
20. Emiel Hullebroeck, voordrager-zanger, Van Lokerenstraat 3, Ledeberg bij Gent.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

De geschiedenis van het Vlaamsche Volkslied; Peter Benoit, leven, school en
werken; Het oud-Vlaamsche lied, eigen liederen; Over Noordnederlandsche
toondichters (deze voordracht enkel voor Zuid-Nederland); Vlaamsche
Liederen-avond.
Treedt alleen op of in gezelschap van een bekenden zanger of zangeres. Stelt
zich ook beschikbaar een avond aan te vullen.
Elke voordracht gaat vergezeld van de uitvoering van menigvuldige liederen.
L. Lambrechts, Kunstlaan 47, Gent.
Het moderne lied in Vlaamsch-België; Onze kinderliederen; Onze volksmuziek.
(Alle voordrachten met uitvoering van liederen, welke gezongen worden door
den spreker en begeleid door mevr. Lambrechts).
Mej. Joh. van Peski, Koningin Emmakade 96 's Gravenhage.
Verzen van moderne Nederlandsche en Vlaamsche dichters.
Dr. Leo van Puyvelde, professor aan het Kon. Athenaeum te Gent.
Over den beeldhouwer Jul. Lagae, met lichtbeelden; Albrecht Rodenbach; Ons
tooneel in de middeleeuwen.
De heer en mevr. Regoor - Withaar, leider en werkend lid der Rott. Onderw.
Tooneelvereeniging, Vriesestraat, Dordrecht.
Voordrachtavond: Verzen, fragmenten uit tooneelwerken van ouden en nieuwen
tijd.
Rotterdamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging.
Abele spelen van Lanselot en Esmoreit; De Wiskunstenaars en de Zwetser van
Langendijk; Vondels Jozef in Dothan; 't Mirakelspel: Mariken van Nimmegen.
J.H. Tours, Luit. 't. Zee, Marinewerf, Amsterdam.
De Càraïbische Zee en hare eilanden, met lichtbeelden.
Treedt liefst Zaterdags op.
A.T.H. Heyting, Van Brakelstraat 86, 's Gravenhage.
Vondels Lucifer; Een sprookje en verzen van verschillende dichters.
Mej. Sjouk Tigler Wybrandi, Noordvliet 15, Leeuwarden.
Voordrachtavond.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
B. Stofkoper, vroeger Ahorn Allée 1, Nowarves-Neuendorf.
A.M. v.d. Sterr, vroeger Teltowerstrasse 49 II L, Berlijn S.W.
P. Wouterlood, vroeger Kantstrasse 18, Rummelsburg b/Berlijn.
W. van Kregten, vroeger sergeant der Infanterie (Hoofdcursus), Kampen.
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L. de Fouw, vroeger Jan van Nassaustraat 97, Den Haag.
Eenige stukken, waaronder een verslag van de Koninginnefeesten te
Rosario de Santa Fé, en een nieuwe lijst van vreemdelingen, die
Nederlandsch lezen, moeten wegens plaatsgebrek tot een volgend nr.
blijven liggen.
Red
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Aan het volk van Nederland.
Niet dan noode komen wij tot U!
Het volk van Curaçao, door droogten en misoogsten in de harde school der armoede
groot geworden, zou ook thans Uwe hulp niet durven inroepen, zoo de nijpende nood
niet daartoe dwong.
De algemeene ellende onder stad- en landbevolking, ten deele slechts gelenigd
door regeeringshulp, kan alleen door particuliere ondersteuning der weinige gegoede
burgers in de kolonie Curaçao niet worden verzacht, maar vraagt ook dringend de
medewerking der meer gegoede bevolking in Nederland.
Duizenden Nederlandsche onderdanen, onmiddellijk en middellijk getroffen door
de maatregelen van Venezuela, lijden gebrek en staan bloot aan ontberingen, die
diep medelijden wekken.
Dat aan den vreeselijken toestand door het beleid onzer Regeering een einde zal
komen, betwijfelen wij niet, maar de dagen en weken gaan voorbij en de ellende
wordt steeds grooter. Helpt ons, stelt ons in staat om aan den grootsten nood het
hoofd te bieden en het volk van Curaçao zal met dankbare erkentelijkheid zegenen
zijne broeders in het verre Moederland.
Het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen van het Alg. Ned. Verbond,
(w.g.) H.J.Th. Boomgaart, Koloniale Ontvanger, Voorzitter.
J.C. Wahle, Roomsch-Katholiek Geestelijke, Onder-Voorzitter.
C.S. Gorsira J.P. Ezn., Voorzitter van de Curaçaosche Hypotheekbank,
Secretaris-Penningmeester.
Ed. Lansberg, Praktizijn bij het Hof van Justitie, Bestuurslid.
L.v.d.V. Zeppenfeldt, Advokaat-Generaal, Bestuurslid.
J. Möller, Oud-Gezagvoerder van St. Martin, Bestuurslid.
H.P. de Vries, Vertegenwoordiger K.W.I. Maildienst, Bestuurslid.
M.C. Henriquez, Quarantainedokter, Bestuurslid.
Moses S.L. Maduro, Lid v.d. Kamer van Koophandel en Nijverheid, Bestuurslid.

C u r a ç a o , 18 September 1908.

Toelichting.
Toen in Augustus de berichten uit de kolonie Curaçao van steeds ongustiger
verhoudingen en van nijpend gebrek spraken, werden door het Hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond de eerste stappen gedaan tot het verkrijgen van
hulp voor onze in nood verkeerende stamgenooten. Voor dit plan was echter de
medewerking van de Groep Nederlandsche Antillen van het Verbond noodzakelijk.
Deze werd eerst dezer dagen verkregen, en zoo kunnen wij eerst nu den ‘oproep om
steun’ tot het Nederlandsche volk brengen, die reeds uit de Curaçaosche bladen is
overgenomen.
Inmiddels was reeds door de vereeniging ‘Oost en West’ een beweging op touw
gezet om onze kolonie in haren nood te helpen. Van mededinging met deze poging,

Neerlandia. Jaargang 12

die door ons zoo zeer werd gewaardeerd, was geen sprake. Gelukkig verzekerde de
vereeniging ‘Oost en West’ ons hare medewerking, en komen wij dan nu t e z a m e n
tot het Nederlandsche volk met de bovenstaande bede om steun, ons toegezonden
door het bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, in overleg met en onder toestemming van Z.H.E.G. den heer
Gouverneur van Curaçao.
Na al wat over den nood in onze kolonie geschreven is, behoeven wij hieraan niet
veel toe te voegen. Hoe groot de behoefte is, blijkt tenduidelijkste uit alle berichten,
die uit Curaçao tot ons komen. En deze zijn niet overdreven. Integendeel, veel wordt
met kalme woorden gezegd, wat met felle kleuren had kunnen worden geschilderd.
Men begrijpe wat het zegt, dat de levensmiddelen in onze reeds zoo verarmde kolonie
zeer duur zijn geworden, dat den handel stil staat, dat de mindere man btttere armoede
lijdt, dat de scheurbuik begint te heerschen, dat het meest noodige begint te
ontbreken......
Laat dan het Nederlandsche volk toonen, dat het nog hart voor zijne stamgenooten
heeft, en dat het wil helpen met wat hier op het oogenblik het meest van noode is,
met ruime gaven om den nood te lenigen. Daardoor zal op het oogenblik de moed
in Curaçao kunnen herleven, zal de crisis kunnen worden overwonnen, zullen nieuwe
wegen kunnen worden gevonden om de vroegere welvaart weer te doen herleven daardoor zal onze oude, zoo zeer aan het Moederland gehechte kolonie voor
ondergang kunnen worden behoed.
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Het bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen, de onderteekenaars van den oproep
uit Curaçao, hebben zich beschikbaar gesteld om voor de juiste verdeeling van de
ingekomen gelden te zorgen. Als mannen van invloed en uitstekenden naam, die den
toestand in de kolonie door en door kennen, zijn zij zeer zeker de juiste personen om
de gelden op de meest doelmatige wijze te kunnen verdeelen. Wij kunnen ons derhalve
met gerustheid aan hun beleid toevertrouwen.
Laat het Nederlandsche volk eendrachtig toonen iets over te hebben voor de door
Nederland gestichte en bestuurde koloniën, waar deze door gebrek en hongersnood
bedreigd worden.
Mogen de gaven in ruime mate vloeien.
De heer C. van Son, administrateur van het Algemeen Nederlandsch Verbond te
D o r d r e c h t , W i j n s t r a a t 81, stelt zich beschikbaar de gelden in ontvangst te
nemen.
De afgevaardigden der Groep Ned. Antillen in het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond,
(w.g.), Dr. J. Boeke, Leiden.
Luitenant J.A. Snijders Jr., Amsterdam.
De vereeniging ‘Oost en West’ had door hare oproeping in het ‘Koloniaal Weekblad’
van 10 Sept. 1908 reeds ruim f 400 ontvangen voor de noodlijdenden in Curaçao,
toen van wege het bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond te harer kennis
kwam de roepstem uit Curaçao tot het volk van Nederland.
Dankbaar jegens de milde gevers, die aan hare oproeping gehoor hebben gegeven,
meent zij, dat het zeker ook hunne goedkeuring zal wegdragen, dat, nu het Algemeen
Nederlandsch Verbond besloten heeft zoo krachtig mogelijk gevolg te geven aan de
opdracht der Groep Nederlandsche Antillen, de vereeniging ‘Oost en West’ zich ten
deze aansluit bij het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Door vereende krachten vleien wij ons met eene schoone uitkomst.
Het Hoofdbestuur der Vereeniging ‘Oost en West’,
(w.g.) C.R. Bakhuizen van den Brink, Voorzitter.
L.A. Bakhuis, Onder-Voorzitter.
E. van Assen, Secretaris.
A.A.C. Harting, Penningmeester.
Mevr. M. ten Bosch - Bosscher.
Mevr. J.E. v. Oeveren - v. Schaik.
Th.J.A. van Zijll de Jong.
Mr. J.H. Smeenge.
Th. Almerood.
T. Gerdes Oosterbeek.
O.H. Kuyck.
L.A.H. Lamie.
J.C. van Reijn.
Prof. Mr. J.E. Heeres.
J.L. Pierson.
Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler.
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Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond brengt bovenstaanden
oproep ter kennis van het Nederlandsche volk en wekt iedereen op naar zijn krachten
bij te dragen tot leniging van den nood, waarin onze stamverwanten op Curaçao
verkeeren.
Namens het Hoofdbestuur,
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Voorzitter.
Mej. E. Baelde, Onder-Voorzitster.
Mr. W. Dicke, Secretaris.
D o r d r e c h t , 27 October 1908.

Naschrift.
Reeds spoedig na het verschijnen van het verzoek om steun werd in het Alg.
Handelsblad de waarschijnlijke vorming van een voorloopig comité in Amsterdam
aangekondigd, dat zich met het inzamelen van giften zou belasten. Dat dit plan ten
zeerste door ons werd toegejuicht, behoeft geen betoog. Slechts door dergelijke
plaatselijke medewerking is er kans op slagen. Helaas schijnt het bij het goede
voornemen gebleven te zijn. Tenminste verdere berichten hieromtrent zijn niet
verschenen.
Slechts zond de heer Hamelberg een ingezonden stuk in, waarin hij het te vormen
comité in overweging gaf, zich ook met een blijvende verbetering van den toestand
bezig te houden. Voorzeker een welgemeende en goede raad. Moge daardoor echter
het h o o f d doel van de beweging niet voorbij gezien worden. Wat er nu noodig is,
is g e l d , r u i m e g a v e n , om in den eersten dringenden nood te voorzien. Eerst als
die nood gelenigd is, kan naar verdere verbeteringen worden uitgezien. Maar late
men n u a l l e krachten inspannen tot het bereiken van het hoofddoel, tot het geven
van ruimen geldelijken steun.
Red.

Aan Dr. Kiewiet de Jonge,
Voorzitter van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’, bij zijn vertrek naar
Zuid-Afrika.
Vaarwel! Vaarwel naar 't Zuiderstrand!
Neem onze groeten mee
Voor wie een zonnig vaderland
Eens vonden over zee.
Zeg hun, die mannen van ons bloed,
Die vrouwen, trouw en sterk:
Wij gaven ze eens ons vol gemoed,
Wij volgen trouw hun werk.
Het is ons, of een flinke neef
Zijn zaken redt, bestuurt;
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O, 't voordeel heeft hij niet te geef,
Maar 't is van lange duur.
Hij worstelt, als z'n oom weleer;
Oom vindt hem 'n flinke vent,
Als hij zijn ossewagen weer
In de oude sporen ment.
Bemoeien met zijn zaak! Wel nee,
Oom denkt aan zo iets niet;
Hij leeft alleen met neef maar mee
In vreugde en verdriet.
Als neef zich maar niet deuken laat,
Zijn moedertaal maar eert
En nooit voor vreemde snoeshaanpraat
Zijn eigen moois verleert.
Zeg hun: zo'n oom is ons Verbond,
Zo eentje van sta pal;
Vraag neef, of hij ook open, rond
Voor dat doel strijden zal.
En zegt hij ja, geef hem de hand
Van onverbreekbre trouw
En weifelt hij: zoek dan de man
Te binden door zijn vrouw.
Als nichtje helpt en spreekt de taal
Van Ma en Oumama,
Dan doen de neven 't allemaal
In 't wijd Zuid-Afrika.
Vaarwel, roep 't uit aan 't Zuiderstrand:
‘Sta pal voor de eigen taal!
Dat is: sta pal voor 't vaderland,
Houd hoog Uw ideaal!’

H a a r l e m , 22 Okt. 1908.
J.B. SCHEPERS.
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DR. H.J. KIEWIET DE JONGE,
ALGEMEEN VOORZITTER VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
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De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche
Graafschappen,
II.
(Slot).
Ik kom nu tot de Westphaalsche graafschappen. 't Geen ik daarover kan mededeelen
maakt wel niet zoo'n samenhangend geheel uit - ik kon daarvoor de geschikte bronnen
litteratuur niet vinden - maar zal toch, hoop ik niet zonder belangstelling gelezen
worden door menigeen die de bijzonderheden niet zoo kent.
Anders als Oostfriesland behoorde Bentheim in zijn geheel tot het buitenlandsche
gebied onzer taal; 't was ruim half zoo groot als het andere1). Ook hier weer de
kerkelijke belijdenis, die voermiddel was voor onze taal, zoowel in school als kerk.
In 1840 was hier slechts eene gemeente met uitsluitend Duitsche kerktaal, drie
met afwisselende, twee met Hollandsche. Het Neder-graafschap - bovenstaande gold
voor het Boven-graafschap - hield voor jaren nog steeds meer aan het Hollandsch
vast; in 1845 werd hier nog in geen enkele gemeente uitsluitend Duitsch, in sommige
slechts enkele malen gepreekt.
De gang van invoering en gebruik onzer taal heb ik ook hier tot mijn spijt niet
kunnen opmaken, uit gebrek aan genoegzame inlichtingen.
Een proeve van den tongval, welke v r o e g e r in deze streken gesproken en
geschreven werd, bevat een document uit Thuijnen in het Lingensche van het jaar
1456 bij H. van Heussen. Historia Episcopatum foederati Belgii Tom II Episc.
Daventr. pag. 199, waarvan ik hier ter beoordeeling, den aanhef mededeel:
‘Ick Bernt de Happer en gezworen Richter unde Wogreve to Vrideren mines
genedigen mechtigen Junckeren Claes, greven to Tekenenborchen, kenne unde betuge
in dessen openen besegelten breve dat vor mij gekommen zijent in ein recht geheget
gerichte, daar ick stede unde stoel mit rechte unde to rechte tijde besat, met mijnen
Kornoeten hier na bescreven’.
De berichten, aangaande de i n v o e r i n g van o n z e taal, die ik heb kunnen
verzamelen, zijn weinige.
1o. In den aanvang, 1544 was Bentheim Luthersch, later in 1575, werd het
Hervormd, door den overgang van Graaf Arnold II; een sterk - hoewel indirect bewijs voor oorspronkelijke Platduitsche kanseltaal;
2o. De akademische studie had hier niet dien invloed op het taalgebruik, welke zij
in Oost-Friesland had. De Hervormde godgeleerden te Westfalen hadden het
Gymnasium Illustre te Steinfurt, gesticht in 1591, waaraan de in Westfalen
welbekende Conrad Vorstius (1596-1618) theologie onderwezen heeft. Daarbij kwam
later de akademie in 1697 met behulp der Nederlandsche kerken door Willem III te
Lingen, meest voor theologen gesticht en tamelijk wel bezocht - 1335 studenten te
zamen - en eerst in 1819 opgeheven. Die te Steinfurt had zich, in weerwil van de
concurrentie met Lingen, nog lang staande gehouden, en bestond nog op het eind
der 17e eeuw. Wel waren de leerkrachten aan deze beide scholen zwak, maar de
1) Denkschrift zur orientirung über die Zustände, Hoffnungen und Bedürfnisse der reformirten
Kirche und Königreich Hannover, von dem Comitee der Conferenz reformirter Geistlichen
aus diesem Königreich. Lingen W. Jungst 1857.

Neerlandia. Jaargang 12

eischen der kerkelijke examinatoren waren daaraan ook geëvenredigd, even als
vroeger in Oostfriesland. Mij is ook niet bekend of Bentheimsche theologen aan deze
akademie's gestudeerd hebben;
3o. Staatkundige invloed van Hollandsche zijde heeft hier niet plaats gehad. Wel
hadden de Staten-Generaal het protectoraat over de belangen der Bentheimsche
Hervormde kerk; maar dit begon eerst in 1668, toen Graaf Ernst Willem tot de
Katholieke kerk overging en dientengevolge het Katholicisme in zijn oude rechten
hersteld werd. Wellicht is eerst toen de Nederlandsche kanseltaal hier ingevoerd, dus
iets later dan in Oostfriesland. Niet onwaarschijnlijk is het, dat grooter gehechtheid
aan de taal in het Neder-graafschap toegeschreven moet worden aan den invloed van
het Huis van Oranje, dat hier vele goederen bezat, en deswege de eerste stem op den
landdag van het graafschap voerde.
Ook in het graafschap Lingen, dat eenige mijlen dieper in Westfalen lag, en van
Bentheim slechts door een smalle strook Munstersch land gescheiden is, is onze taal
niet alleen in kerk en school gebruikt, maar is ze zelfs ten deele volkstaal geweest.
't Is nog geen zestig jaar geleden, dat nog vele oude lieden ze verstonden.
Daar de kerkelijke betrekkingen, waarvan ook hier het taalgebruik afhing,
ongemeen wisselvallig geweest zijn, zoo geef ik die kort op. Lingen behoorde tijdens
de reformatie onder Tecklenburg en ontving de Luthersche belijdenis van den
toenmaligen - den laatsten - Graaf Koenraad. Toen Karel V dezen in den rijksban
gedaan had, schonk hij Lingen in 1548 aan Maximiliaan van Egmond, Graaf van
Buren, maakte het tevens los van het Duitsche rijk, en voegde het, voor zoover
administratieve verbinding noodig was, bij de provincie Overijsel, welk verband
bestaan bleef, zoolang het onder het Huis van Oranje was1). Ik vermeld dit, wijl het
licht werpt op de bijzonderheden, welke ik verder mededeelen zal.
Na den spoedig daarop, nog hetzelfde jaar, gevolgden dood van Maximiliaan is
het graafschap in afwisselend, meestal Spaansch of onder Spaanschen invloed staand,
beheer geweest. Eerst in 1597, toen Maurits zich gewapender hand in het hem van
rechtswege toekomend bezit stelde, kwam het in G e r e f o r m e e r d e h a n d e n .
Overal werden toen predikanten voor deze belijdenis aangesteld, die zich tot een
eigen Classis vereenigden, welke zich aan de Overijselsche Synode aansloot en
daarheen hare gedeputeerden zond2).
Doch dit duurde slechts korten tijd. In 1605 verschenen de Spanjaarden weder,
onder Maurits' grooten tegenstander Spinola en handhaafden zich tot 1632 in het
bezit. Vooral in dezen tijd ging het Protestantisme in deze landen, zoover het nog
bestond, bijna geheel ten onder. Wel deed het Oranjehuis haar uiterste best om die
kerk weder op te heffen; de kerken werden weder van leeraren, meest uit Overijsel,
voorzien, de eeuw was echter reeds voorbij, in welke de volken van Duitschland
door hun vorsten naar willekeur over hun geloof lieten beschikken. Zelfs de narde
maatregelen van Willem III, die de Katholieke geestelijken uit het land verdreef, de
kerkelijke goederen aan zich trok, en alle ambten, vooral ook de scholen, met
Hervormden bezette, bereikten het doel niet; zoo min als de stichting der akademie
te Lingen in 1685, door welke hij den Hervormden gemeenten wel predikanten, maar
geen vermeerdering van leden bezorgde. Nog heden ten dage zijn ze den Roomschen
1) Dit verband betrof ook de Roomsch-Katholieke zaken. Derhalve behoorde het dekenaat
Lingen tot het in 1560 opgerichte bisdom Deventer.
Zie ook: Betrekkingen van het bisdom Munster tot de Nederlanden, Gelre afl. VII (1904).
Möller Geschichte der vormaligen Grafschaft Lingen (Lingen 1879).
2) Zie de voorrede tot A. Moonen Naamketen der predikanten der Synoden van Overijsel.
Deventer 1709.
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in het graatschap tot bittere herinnering. Slechts door ambtenaren en andere personen,
die met hunne huisgezinnen uit Nederland herwaarts overkwamen en ten deele althans
zich hier voor goed vestigden, konden de Hervormde gemeenten desnoods
voortbestaan. Frederik Willem van Pruisen gaf wel in 1717 de Katholieken hun
godsdienst weder vrij, openlijk evenwel alleen in de stad Lingen; een geheele
gelijkstelling der
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kerken vond echter eerst onder het Fransche bewind, 1806-'13, plaats. In 1815 kwam
het noordelijke gelegen Neder-graafschap, onder het koninkrijk Hannover.
't Is onder zulke omstandigheden bevreemdend genoeg, dat onze taal hier zoo lang
heeft kunnen stand houden, daar toch na 1702 wel zeer weinige Hollandsche familiën
hier meer ingetrokken zullen zijn; 't moet voor een groot deel daaraan gelegen hebben,
dat de taal een schibboleth was, waardoor de Hervormden zich zoowel van den
Roomschen binnen, als van de Luthersche buitenslands onderscheiden, en de regeering
er geen belang in had of in stelde om daarin verandering te brengen.
Van het graafschap Tecklenburg heb ik geen gegevens bij elkaar kunnen brengen.
Delft.
A.J.L. JUTEN.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Mexico.
Voor Nederlandsche borstlijders, die het ruwe klimaat van hun vaderland willen
ontvlieden, is het misschien van belang te weten, dat de bijenteelt op de Mexicaansche
hooglanden eene zeer winstgevende zaak is, die men met betrekkelijk weinig kapitaal
kan aanvangen; bovendien vordert de omgang met de bijen weinig lichamelijke
inspanning en heeft men zeer weinig vreemde hulp noodig.
De bijen worden hier niet gevoed in den wintertijd en geven twee honig-oogsten
in 't jaar.
***
Tot mijne groote verbazing en ergernis las ik het volgend berichtje in een Mexicaansch
dagblad en wel in ‘El Imparcial’, een der Mex. hoofdbladen, dat jaarlijks een
geldelijke toelage ontvangt van het gouvernement.
De vertaling luidt ongeveer als volgt:
Benoeming van een nieuwen Consul.
Wij hebben gehoord dat de heer Don Manuel Alvardo benoemd is tot Consul-Generaal
van Mexico in de belangrijke D u i t s c h e haven van Amsterdam, die de tweede is
van genoemd Keizerrijk, daar Hamburg aan het hoofd van alle staat.
De heer Alvarado, wiens portret wij hier afdrukken, is langen tijd in dienst van
het Mexicaansche Gouvernement geweest, terwijl hij gedurende negen jaren gewerkt
heeft in de ‘Agenda financiera’ van Mexico in Londen.
Een paar dagen geleden vertrok hij naar zijne bestemming en zooals de heer
Alvarado te kennen gaf, heeft hij het stellige voornemen om den Mexicaanschen
handel tusschen Duitschland en Mexico te bevorderen, die op zich zelf al belangrijk
is, enz.
Ik heb dadelijk een beleefden brief naar de redactie geschreven, waarin ik haar gezegd
heb, dat Amsterdam geen Duitsche haven i s en n o o i t geweest is; doch integendeel
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de hoofdstad van Holland en dus een echt Hollandsche haven is. Deze brief ging
vergezeld van het verzoek om den inhoud te plaatsen in haar dagblad om daarmee
tevens te kennen te geven, dat Amsterdam en niet, zooals men hier meent, 's
Gravenhage de hoofdstad is.
Men heeft hier namelijk de gewoonte om hoofdstad te noemen, de plaats, waar de
regeering zetelt.
J. DE BOER,
Vert. A.N.V. te Buenavista de Cuellar.

De Hollanders te Bremen.
Den 3en November had een vergadering plaats van de hier wonende Hollanders. De
opkomst was talrijker dan aanvankelijk verwacht werd. Er waren 32 personen, zoodat
al dadelijk eene vereeniging gesticht kon worden, onder de naam ‘De Hollandsche
Club’.
't Is de eerste stap in de goede richting om de Hollanders in Bremen samen te
brengen, de Hollandsche belangen voor te staan en de Nederlandsche taal hoog te
houden.
Het initiatief tot oprichting was genomen door den heer H. van der Putt, die eerst
sedert korten tijd in Bremen woont. Als groot voorstander van het Alg. Nederl.
Verbond wilde hij hier eene Afdeeling stichten. In een gloedvolle rede, waaruit zijn
groote vaderlandsliefde en liefde voor al wat Nederlandsch is, sprak, zette hij de
vergadering het doel en streven van 't Alg. Nederl. Verbond op een zeer duidelijke
en onderhoudende manier uiteen.
Al mocht hij ook niet het genoegen smaken, dadelijk genoeg leden te werven om
eene Afdeeling te kunnen oprichten, toch wist hij verschillende van zijne toehoorders
te overtuigen, zoodat 6 personen zich als lid opgaven en hoogstwaarschijnlijk binnen
niet te langen tijd de weifelaars zullen volgen.
We hopen, dat de schoone pogingen van den heer Van der Putt met succes bekroond
worden en dat spoedig ‘De Hollandsche Club’ zich eene Afdeeling van het Alg.
Nederl. Verbond kan noemen.
We verwachten dan ook dat de 14 leden van het Verbond die Bremen nu reeds
telt, de pogingen van onzen jeugdigen voorman eendrachtig zullen steunen.
W. SCHOLTENS.
B r e m e n , 4 November '08.
Het is ons aangenaam te kunnen melden, dat de Holl. Club zich reeds als Zelfstandige
Afdeeling bij het A.N.V. heeft aangesloten en thans 25 leden telt.
Het bestuur bestaat uit de heeren: Joh. Eggers, 1e voorzitter; F. van der Glas, 2e
voorzitter; H. van der Putt, secretaris; Van West, penningmeester.
Red.

Inlichtingen over Argentinië.
De heer G.A. Gulden, onze vertegenwoordiger te Rosario, die tijdelijk in het land
vertoeft, zijn adres is Zalt-Bommel zonder meer, heeft ook na zijn zittingsdag te
Dordrecht zeer veel inlichtingen over Argentienië verschaft. Tot Januari blijft hij
nog hier.
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Uit Berlijn.
Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn, afdeeling van het A.N.V., is van
vereenigingslokaal verwisseld en houdt voortaan zijn vergaderingen en bijeenkomsten
in de S e i t e n -S a a l in het gebouw van den B e r l i n e r L e h r e r Ve r e i n , Berlin
C. Alexander-Platz.
- Geertruida Carelsen (mej. C. de Leeuw) heeft de vorige maand voor de Afdeeling
een lezing gehouden.
- Wist men, dat er in Berlijn wel een Engelsche, Amerikaansche en Fransche, zelfs
een Skandinavische Kerk bestaat, maar geen Hollandsche?

Uit Australië.
De heer W.L. Bosschart, consul-generaal in Australië, aldus meldt onze
vertegenwoordigster, mevr. Semmens - Siebenhaar te Claremont, heeft een rondreis
door Java gemaakt, na eerst West-Australië bezocht te hebben, met het doel
handelsbetrekkingen tusschen die landen aan te knoopen, en er schijnt alle hoop, dat
hij geslaagd is.
Reeds heeft een firma de noodige stappen gedaan en haar aankondigingen naar
kooplieden in Holland gezonden.
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- The Morning Herald, een Australische krant, de aanstelling besprekend van mevr.
Semmens tot vertegenwoordigster van het A.N.V., dat vertaald wordt door Pan-Dutch
Union, zegt o.a.:
‘The object of this union is chiefly to promote the interests of all those belonging
to the Dutch race, and also to foster the existing tie of kinship between the fatherland
and those who are residing in the Dutch colonies, possessions, and in foreign lands.
The union also seeks to encourage trade and commerce to the greatest possible extent.
Those who are interested should communicate with Mrs. Semmens, who will supply
them with all the information available’.

Onze vertegenwoordiging te Karlsbad.
Dr. H. Breitenstein, vertegenwoordiger van het A.N.V. te Karlsbad en Mariënbad
maakt een reis naar Java.
Tot April 1909 blijft hij afwezig.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1e Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam.
Men make uit de afwezigheid van deze rubriek gedurende verscheidene maanden
niet op, dat de B.-C. is ingeslapen. Integendeel breidt zij haar werkzaamheden
voortdurend uit. Het getal plaatsen in de wereld, waar zij voor Nederlanders en hun
behoefte aan Nederlandsche boeken zorgt, is reeds gestegen tot 80, waarbij Z.-A.
niet gerekend is. Tot de laatst bijgekomen adressen behoort: Punta Arenas in Chili
(straat van Magelhaens); de Battaklanden op Sumatra, waarheen wij drie kisten
zenden ten behoeve van inlandsche scholen, ons verzocht in een persoonlijk onderhoud
door een Battaksch student te Leiden, aan een der hoofden dier scholen verwant; en
Londen, waar wij de ‘Dutch Homes’ van boeken gaan voorzien, waar Hollandsche
ouden van dagen op een vriendelijk hofje voortaan van onze couranten, tijdschriften
en boeken kunnen genieten, daartoe in staat gesteld door de welwillende
tusschenkomst van hun Engelschen geneesheer, die daarvoor onzen dank verdient.
Voorts komt onder de al meer en meer toestroomende verzoeken een voor van een
Hollandschen ‘Vriendenkring’ in N.-A.
***
Het is voor ons een verblijdend verschijnsel, dat niet alleen de inkomende
dankbetuigingen een bewijs zijn, hoezeer men in den vreemde de bemoeiingen van
Oud-Holland in dezen waardeert - maar dat ook meer en meer personen ons op ons
kantoor komen opzoeken, die in allerlei landen, ver weg wonend, in de gelegenheid
waren van onze zendingen boeken enz. te profiteeren. Niet alleen Afrikaners, ook
Nederlanders, van heinde en ver voor korten tijd in 't vaderland teruggekeerd, kwamen
en komen telkens te onzent van hun belangstelling en erkentelijkheid getuigenis
afleggen. In verband daarmede zouden wij tot Vertegenwoordigers van 't A.N.V.,
die zitting komen houden op 't Hoofdkantoor te Dordrecht, gaarne 't verzoek willen
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richten: komt ook eens naar Rotterdam! Verschillenden kennen wij reeds uit hun
briefwisseling betreffende ons werk, maar wij zien in een onderhoud nog veel meer
heil voor vruchtbare samenwerking. Men bedenke wel, hoezeer de B.-C. een machtig
middel blijkt om Nederlanders in de verstrooiing een denkbeeld te geven, van wat
wij in 't A.N.V. voor hen allen bereid zijn te doen om ze met den Stam voeling te
doen houden. Op vele plaatsen heeft 't werk van de B.-C. zeer zeker dien landgenooten
den weg bereid om zich bij ons Verbond aan te sluiten - zooals wij telkens ervaren.
***
Ook over de belangstelling van onze Afdeelingen en leden mogen wij tevreden zijn.
Dat de Burger-Afdeeling Groningen onze belangen zelfs op de laatste
Groepsvergadering bepleitte, zooals haar voorstel bewees, heeft ons zeer veel
voldoening verschift en hartelijk hopen wij, dat a l l e Afdeelingen eenmaal een
sub-commissie voor de B.-C. mogen bezitten en (of) tot onze contribuanten gaan
behooren. Nu de winter in aantocht is, zij nog eens herinnerd, dat ondergeteekende
bereid blijft overal over 't werk der B.-C. te komen spreken. Reeds is dat geschied
voor de Jongelieden-Afdeeling Amsterdam, en - naar hij meent - tot wederzijdsch
genoegen.
***
Onze laatst toegetreden ‘bijdrager’ of contribuant is: No. 34, Groep Ned. Antillen.
De 1e Secretaris,
R o t t e r d a m , 5 Nov. '08.
VAN EVERDINGEN.

Noord-Nederland.
Bestuursvergadering en bijeenkomst met afgevaardigden der
Afdeelingsbesturen.
Zaterdagmorgen, 24 Oct. hield het Bestuur van Groep Nederland te 's Gravenhage
een bijeenkomst, waarop aanwezig waren mej. E. Baelde en de heeren Dr. F.
Buitenrust Hettema, Mr. A.B. Cohen Stuart, Dr. W. van Everdingen, Marc. Emants,
Dr. N. Mansvelt, Dr. J.B. Schepers, Prof. Dr. J. te Winkel en C. van Son.
Bij ontstentenis van den voorzitter werd de vergadering geleid door den heer
Emants, onder-voorzitter.
P u n t I. Naar aanleiding van de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, werd
de opmerking gemaakt dat het houden van districtsbijeenkomsten nog niet zoo
verwerpelijk was.
Een ander lid uitte zijn verwondering dat de leden te Zwolle zich nog altijd niet
tot een Afdeeling vereenigd hadden.
Men achtte het van het grootste belang voor de propaganda, dat den voorzitter na
zijn terugkomst verzocht worde in verschillende plaatsen op te treden met een rede
over Zuid-Afrika.
P u n t II. I n g e k o m e n s t u k k e n e n m e d e d e e l i n g e n .
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Aan de Stud.-Afd. Wageningen werd een ondersteuning van f 25. - toegekend,
mits de penningmeester oordeelt dat de kas 't veroorlooft.
Dr. Schepers, de aangewezen bemiddelaar tusschen Groepsbestuur en
Jongelieden-Afdeelingen deed verslag van zijn bespreking met de jongelui omtrent
het aannemen van steuners der Afdeelingen Jong Nederland. Deze betalen ten minste
f 1. -, maar moeten lid van het A.N.V. zijn.
De regeling werd goedgekeurd.
De secretaris bracht nogmaals ter sprake de instelling eener commissie, die zal
hebben te onderzoeken of afschaffing van het Fransch als toelatingseisch voor H.B.S.
en Gymnasia gewenscht is.
Tot heden heeft het Groepsbestuur in dezen niet aan de opdracht van de Alg. Verg.
kunnen voldoen,
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daar slechts twee personen bereid werden gevonden zitting te nemen.
Sommige leden zijn van oordeel, dat deze zaak niet op den weg van het Verbond
ligt.
Besloten werd dat men zich in verbinding zal stellen met V.E.O., die reeds een
onderzoek instelde in deze aangelegenheid.
P u n t III. Ve r k i e z i n g v a n l e d e n v o o r d e C o m m i s s i e v a n
Vo o r l i c h t i n g .
De secretaris lichtte toe, dat dit voorstel een uitvloeisel was van een gelijken
maatregel door 't Hoofdbestuur genomen om te komen tot verdeeling van
bestuursarbeid.
Voorgesteld werden de heeren Mr. Jhr. H. Smissaert en Mr. A.B. Cohen Stuart.
Een beslissing zal later volgen.
P u n t IV. A f d e e l i n g S t a m v e r k e e r .
Deze Afdeeling gevestigd te 's Gravenhage heeft den eersten zomer van haar
bestaan reeds veel en nuttig werk verricht. Het is echter gewenscht dat haar verhouding
tot de Groep wordt vastgelegd in een reglement.
Dit punt werd aangehouden tot het rapport dezer afdeeling zal zijn rondgezonden.
P u n t V. R e g l e m e n t s w i j z i g i n g .
Bij de groote uitbreiding die het Verbond ondergaat, wordt de wenschelijkheid
gevoeld van een artikel in de reglementen, waarin de bevoegdheid voor het afvoeren
van leden wordt omschreven.
Besloten werd de Alg. Verg. bepalingen daaromtrent voor te stellen.
P u n t VI. U i t g a v e v a n e e n V l a a m s c h r e i s b o e k .
De secretaris deelde mede, dat Vlaanderen de medewerking voor die uitgave
gevraagd heeft van Noord-Nederland, waarvoor ze bestemd is. Groep Vlaanderen
zal voor de medewerkers zorgen. Eenige der eerste jonge Vlaamsche letterkundigen
o.a. Karel v.d. Woesteyne hebben zich bereid verklaard er gewestbeschrijvingen
voor te leveren.
Besloten werd het oordeel der Afdeeling Stamverkeer te vragen.
P u n t VII. U i t g a v e v a n h e t B o e k o v e r N e d e r l a n d .
Van de commissie, verleden jaar daarvoor benoemd is eene mededeeling
ingekomen, dat de onderhandelingen niet opschieten en wellicht een andere weg zal
moeten worden ingeslagen.
Besloten werd het punt aan te houden.
P u n t VIII. S t i c h t i n g v a n A f d e e l i n g e n .
De secretaris deelde mede, dat er pogingen worden aangewend om te Harlingen,
Schoonhoven en Gorinchem, na de zorgzame propaganda door den heer Post,
Afdeelingen in het leven te roepen. Goede sprekers voor dat doel blijven gewenscht,
te meer waar de voorzitter dezen winter niet beschikbaar is.
Dr. W. van Everdingen, de ijverige secretaris der Boeken-Commissie, verklaart
zich bereid de stichtingsrede te houden ter plaatse waar men hem wenscht.
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P u n t IX. A a n s l u i t i n g b i j d e T u c h t -U n i e .
Besloten wordt Groep Nederland lid te doen worden van de Tucht-Unie, die haar
ontstaan hoofdzakelijk dankt aan de jarenlange bemoeiing van 't A.N.V.
Tot afgevaardigde voor de Tucht-Unie wordt benoemd de Groepssecretaris.
Ten slotte werd door enkele bestuursleden gevraagd of het A.N.V. zijn invloed niet
zou willen aanwenden om de Maatschappij ‘Zeeland’ te bewegen haar drie booten
alsnog in Nederland te doen bouwen.
Besloten werd dezen wensch aan het Hoofdbestuur over te brengen.
's Middags had een bijeenkomst plaats met afgevaardigden der Afdeelingsbesturen.
Vertegenwoordigd waren Amsterdam (Burg.-, Stud., V.U.- en Jongel. Afd.),
Arnhem, Breda, Delft, Dordrecht, 's Gravenhage (Burg.- en Jongel. Afd.), Groningen,
Haarlem, Kampen, Leiden (Burg. en Stud. Afd.), Rotterdam, Schiedam, Utrecht
(Burg. Afd.) en Zaanstreek, benevens Mr. A.H. Brandt, Groepsbestuurder.
De opkomst was grooter dan de eerste maal in Juni, de dagorde belangrijker.
De goede verwachtingen toen gewekt zijn thans bevestigd en een inniger en
vruchtbaarder samenwerking zal er ongetwijfeld het gevolg van zijn.
Besproken werden om middelen om van alle Afdeelingen afgevaardigden ter Alg.
Verg. te zien verschijnen, om de belangen der B.-C. te dienen door het allerwege
benoemen van sub-commissies, om den strijd tegen het noodeloos gebruik van
vreemde woorden algemeen te maken zonder daarbij tot purisme over te gaan, omdat
dit het Verbond schade doet. De beroepspropaganda werd in den breede besproken
en een meerderheid verklaarde zich voor handhaving, mits er leiding aan gegeven
blijve en het ledenwerven op waardige wijze geschiede.
Verzocht werd aan de Afdeelingsbestuurders den oproep om s t e u n a a n h e t
n o o d l i j d e n d C u r a ç a o in eigen kring z o o k r a c h t i g m o g e l i j k t e
s t e u n e n , zoo mogelijk door het vormen van p l a a t s e l i j k e c o m i t é 's.
Een paar punten: de uitgave van een handig propaganda-geschriftje over het A.N.V.,
zijn streven en daden; bevordering der propaganda in de plaatselijke pers; de
verbetering der uitgave van Neerlandia, konden niet meer in behandeling komen.
Het deed allen aanwezigen goed, dat de bijeenkomst nog werd geleid door onzen
voorzitter, Dr. H. J Kiewiet de Jonge, die drie dagen later zijn reis naar Zuid-Afrika
zou aanvaarden.
Bij monde van Prof. Te Winkel werd hem een hartelijk vaarwel en een tot weerziens
toegeroepen, door Dr. Schepers bezegeld met een afscheidsvers, dat men bij het
portret van onzen algem. voorzitter vindt afgedrukt.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
Rondreis Hullebroeck.
Begin December komt de heer Hullebroeck in Holland voordrachten houden. Er
bestaat voor enkele Afdeelingen nog gelegenheid zich aan te sluiten. Ook maakt hij
van 25 December tot 5 Januari een rondreis.

Amsterdam.
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Den 23sten November geven de heer en mevr. Lambrechts uit Gent een
voordrachtavond voor de leden dezer Afdeeling.
Onderwerp: Het moderne Lied in Vlaamsch-België.

Dordrecht.
Voor de leden dezer Afdeeling traden 3 November op de heer en mevr. Haus Tetenburg, van 's Gravenhage, met een reeks voordrachten van oude en nieuwere
dichters. Ook werden enkele Falklandjes en een blijspel zeer tot genoegen der talrijke
aanwezigen gespeeld.

Hoorn.
Het Bestuur dezer Afdeeling bestaat thans uit de heeren: J.C. de Blocquery, voorzitter;
R. van Duinen, secretaris; N.H. Bruins, penningmeester; Baron van Schwartzenberg,
kantonrechter; H.W J. Sannes, notaris; H. Boet, Kapt. der Infanterie; G.C. van Balen
Blanken, arts te Spanbroek.
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Wageningen (Stud.-Afd.)
Mevr. Van Loon - van den Berge heeft in deze Afd. den 10en November veel succes
gehad met haar voordracht over Walcheren en de Zeeuwsche schetsen van den
schrijver Beunke.

Alkmaar ‘Jong Nederland’.
Voorzitter is geworden de heer Delachaux, in plaats van den heer Gülcher. Voor den
heer Corts is als 2e penningmeester gekozen de heer H. de Wal, terwijl mej. F. Daalder
den heer Delachaux heeft vervangen als 2e secretaresse.
Deze jongeliedenafdeeling heeft groote plannen. Er is sprake van een kunstavond
met het abele spel Esmoreit, oud-Holl. liederen en een Middeleeuwschen dans.

Van eten en drinken.
D e H o t e l h o u d e r van 31 October neemt over wat wij in ons vorige nummer
‘van eten en drinken’ voor den toerist in ons land schreven, met een bijschrift van
den heer H.J. Lambers, naar wij in hetzelfde nummer van de Hotelhouder zien: van
de firma H.J. Lambers & Co., in wijnen en likeuren.
De heer Lambers is het over het algemeen niet met den schrijver van het stuk in
Neerlandia eens, en vindt hem eigenlijk een minderwaardig soort reiziger. Het schijnt
den heer L. toch iemand te wezen, die zich op zijn tochten door ons land vergast aan
‘limonades, broodjes met kaas en vleesch’, behoorende waarschijnlijk tot het slag,
dat de heer L. aldus schetst: ‘Ze verteren zeer weinig, willen echter alles uitstekend
hebben en trachten bovendien nog korting op de prijzen te krijgen, als lid van den
A.N.W.B. of iets dergelijks’. Neen, zegt de heer L. ‘laat waar ge komt, ook wat
verdienen. Drink een flesch wijn (de oolekerd!). Beknibbel den pensionprijs niet te
zeer, en de Hollandsche hotelhouder, van ouds bekend als zeer royaal, zal wel zorgen,
dat ge tevreden zijt’. Zoo doet de heer L. ‘Ik bezocht veel koffiehuizen’, vertelt hij,
‘waar ik bewonderd heb, wat men (aan het middageten) gaf voor een prijsje en waar
ik mij gedrongen gevoelde, ofschoon het niet vereischt werd, een flesch goeden wijn
te bestellen, omdat men zich zooveel moeite gaf’.
Jawel; maar in zooveel gelegenheden, bediend stellig door 's heeren L.'s
concurrenten, kan men geen flesch goeden wijn krijgen. De dranken, zegt de heer
L. zelf, laten somtijds in ons land wel te wenschen over, ofschoon hij den wijn, naar
verhouding tot den prijs, buiten dikwijls beter vindt dan in de stad. ‘Over limonades
zwijg ik’, voegt hij er aan toe, ‘omdat ik daaraan mijn krachten niet beproefde, maar
het kan zijn, dat de geachte schrijver daarin eenigszins gelijk heeft’.
Nu heeft ‘de geachte schrijver’ zoomin een voorliefde voor de limonade onder de
dranken als voor broodjes met kaas of vleesch onder de spijzen - er staat niets in ons
vorige stukje wat recht geeft 't tegendeel te zeggen - noch begrijpt hij wat hij met de
klacht over reizigers, die te weinig verteren en te veel eischen, te maken heeft. Maar
hij kan den spot, die in 's heeren L.'s woorden over die limonade-drinkers doorklinkt,
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niet laten voorbijgaan. Want die geringschatting lijkt voort te komen uit dien
bedenkelijken geest, die er van ouds in ons volk zit, n.l. om dat eerst een flinken
Hollandschen jongen of een fermen vent te vinden, die een stevigen borrel drinkt,
een zware sigaar rookt en die zijn flesch rooden baai staat. De schrijver is geen
afschaffer, maar hij verheugt er zich over, dat - dank ook aan de sport - een
verstandiger en gezonder opvatting veld wint.
En nu zijn de toeristen tegenwoordig voor een groot deel fietsrijders, en voor
fietsrijders zijn alle alcoholhoudende dranken - ook wijn en bier - op den tocht
nadeelig. Op zoo'n fietstocht nu is limonade, zijn echte vruchtensappen een goede
drank, als het dan ook goede waar is die men u voorzet.
We zullen den heer L. niet op alle verdere punten te woord staan. Wij hebben zelf
aan herbergiers en logementhouders in ons land den lof die hun toekomt niet
onthouden, en als de heer L. ons tegenspreekt is 't nogal eens, waar hij niet goed
heeft gelezen wat wij schreven. Een punt uit zijn stuk dient nog even toegelicht te
worden, want dat is van belang. Wij hadden iets gezegd over een buitensporigen
prijs, aan een station voor vruchten gevraagd. Daarop maakt de heer L. deze
aanmerking:
‘In stations rekent men veelal, wat men bedingen kan, zonder dat men in conflict
komt met het van hoogerhand vastgestelde tarief, dat evenwel alleen voor dagelijks
voorkomende eet- en drinkwaren is vastgesteld. Schuld daarvan zijn de dure
exploitatiekosten dezer restauraties. Zoowel bij het pachten als verpachten wordt
door beide partijen erop gerekend, dat het publiek, hetwelk van die restauraties
gebruik maakt, geen anderen uitweg heeft’.
Het is fraai. Er wordt dus misbruik gemaakt van de reizigers, die geen tijd hebben,
zich elders te voorzien. Maar dat is 't juist, waarover wij klagen en dat meehelpt ons
land bij vreemdelingen den naam te geven dat 't peperduur is. Als men uit 't buitenland
komt, merkt men 't dadelijk dat men in 't moederland terug is, aan de prijzen die ze
aan de stationsbutfetten vragen. En het is niet noodig duur te wezen; dat ziet men
over de grens. Vergelijk het eens, wij herhalen 't, met wat men, in Zweden en
Noorwegen reizende, aan de stations, voor een schappelijken prijs, kostelijks kan
krijgen! En men behoeft niet eens zoover te gaan. Steek b.v. met een boot van de
Zeeland naar Engeland over en vergelijk de prijzen in de wachtkamer te Queenboro
met die te Vlissingen.
Zou dat overvragen ten slotte ook wel voordeel geven? Wij meenen van niet. Bij
matige prijzen en meer keus - want ook hieraan hapert 't - zou er veel meer aan de
stations gegeten en gedronken worden; al ware 't alleen om in een vervelende reis
wat afwisseling te brengen.
Maar we zouden over dit onderwerp al te uitvoerig worden, ofschoon 't ons niet
zonder belang lijkt. Wij zijn al dankbaar dat onze opmerkingen onder de aandacht
zijn gebracht van de lezers van D e H o t e l h o u d e r , officieel orgaan van den
Nederlandschen Hotelhoudersbond, en mogen ze ook tegenspraak hebben uitgelokt,
wij hopen, dat er ook herbergiers en logementhouders zijn, die willen aannemen, dat
er in hun vak nog wat te leeren valt.

Ons eigen land
(bij de foto).
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‘Holland is een levende schoonheid, een eersterangs merkwaardigheid op de wereld.
Wanneer men, door v e r s c h i l l e n d e landen gekomen, weer terugkeert in dit
vaderland, bemerkt men eerst recht wat het beduidt een natie te zijn - men ziet dan
namelijk beter in, hoezeer elk land, met zijn eigenaardigheden een in elk opzicht
begrensde eenheid uitmaakt tusschen de andere landen, dan wanneer men slechts in
één ander land heeft vertoefd - en men rekent zich gelukkig te behooren tot een volk
met een prachtig en, als gedeelte van het geheele menschheidsleven z e l d z a a m
v o l l e d i g , verleden, - men rekent zich gelukkig te bewonen het land, dat, in den
tegenwoordigen tijd zelf, als een van de schoonste kunststukken, door de natuur, van
zelve, zonder bemiddeling der menschen, teweeg gebracht, mag gelden’.
Deze gezagswoorden schreef Van Deyssel in een zijner dit jaar verschenen
reisbrieven. En thans ligt daar voor ons als treffend bewijs het eerste deel van een
prachtwerk over ons eigen land, een feestuitgave van den A.N.W.B., Toeristenbond
voor Nederland, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dezer vereeniging, die onder
leiding van haar krachtig
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AMSTERDAM - DE AMSTEL.
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bestuur reeds zooveel nuttigs en aangenaams tot stand gebracht heeft.
‘Door woord en beeld de schoonheid van ons eigen land ten toon te spreiden’,
noemt het Dagel. Bestuur het ten volle bereikte doel van dit werk, waarin de vaardige
pen van den bekenden dagbladschrijver Jhr Jan Feith een populaire beschrijving van
de streek tusschen Amsterdam en Arnhem geeft.
Het bestuur werd tot de uitgave in staat gesteld door een aanzienlijk legaat van
wijlen den heer J.W. Post, in leven Staatsspoorweg-ingenieur, en door feestgaven
van Bondsleden.
Men weet niet, wat meer te bewonderen, de uitgezochte foto's om het andere blad
in mooie groepeeringen bijeenge racht of den begeleidenden tekst. Het is een lange
reeks van prachtige riviergezichten en landschappen, hei en bosch, kleederdrachten
en binnenh izen, oude kasteelen en stedenschoon; en bij het omslaan van de groote,
langwerpige bladen zal menigeen uitroepen van bewondering niet kunnen weerhouden
òf om de herkenning van wondermooie plekjes in Gooiland en Vechtstreek, Sticht
en Veluwe, òf om de openbaring, die ze menigeen zullen zijn, leidend tot de
erkenning: Ik wist niet, dat ons eigen land zoo mooi was!
Heel de reeks schilderachtige dorpen Vreeland, Breukelen, Loenen, Hilversum,
Bussum, het Hollandsch Barbizon Laren, de oorspronkelijk ge leven visschersdorpen
Spakenburg en Bunschoten aan de Zuiderzee, de weeldedorpen Baarn en 's
Gravenland, de Geldersche vallei, de omstreken van Arnhem, 't wordt er alles rijk
gestoffeerd in aangetroffen.
De foto's zijn niet alleen met zorg en smaak gekozen, maar ook zeldzaam fraai
afgedrukt en de firma Morks & Geuze te Dordrecht, die daarvoor na proefzending
uit eenige mededingers werd aangewezen, heeft met het toestellen der cliché's - voor
wie dit nooit zag een niet op juiste waarde te schatten arbeid - bewezen hoe degelijk
de graphische kunst in haar inrichting wordt beoefend
Is dus deze kunstdruk een eer voor de Nederlandsche industrie, in alles heeft de
A.N.W.B. de leuze gehuldigd: Eigen nijverheid en kunst voor!
De cliché's werden vervaardigd door de chemigraphische inrichting ‘Polygraph’
te Haarlem, het papier is uit de fabriek ‘Van Gelder’ te Amsterdam, de banden werden
geleverd door de firma Wöhrmann te Zutfen en de bandteekening van het ‘blauwboek’
is van Theo Molkenboer.
Bij het doorlezen van de beschrijvingen, al reeds dadelijk de inleiding, staat men
evenals in een landschap stil bij mooie brokken proza, dan weer laat men zich lustig
meeleiden op fiets of in motorboot, en altijd blijft Feith belangrijk.
Nog zullen drie deelen volgen, maar de tekstschrijvers o.a. Frans Netscher, zullen
hun beste pen dienen te gebruiken om hem te evenaren.
Van dit eerste deel gaat een bekoring uit, een opwekkelijke prikkeling als van
zuivere luchtinademing, als van de verfrisschende tochten zelf, die men te over in
ons schoone land kan maken.
De strekking van dit monumentale feestboek valt geheel in de lijn van ons streven
en daarom ook wordt het, bij een proeve der foto's, met zooveel ingenomenheid hier
aangekondigd.

Nederlandsche Muziek.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft:
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‘Het bestuur van den (Rotterdamschen) Kunstkring heeft een voortreffelijken
maatregel genomen, waarvoor allen die in den groei van onze eigen kunst
belangstellen het bestuur zeer erkentelijk zullen zijn. Iedere zangeres die op een der
Kunstkring-uitvoeringen wenscht op te treden moet minstens de helft van haar
programma aan Hollandsche componisten wijden. Dat die maatregel genomen
m o e s t , pleit niet voor onze zangeressen en zangers. Dat hij genomen i s , juichen
wij van harte toe.’

Zuid-Nederland.
Aan de Leden van Groep België.
Begin December a s . zullen de bijdragen van 1908 geïnd worden. Wij 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 1909 zullen noodig zijn. Onze leden gelieven er ook op te letten, dat bij besluit
van de laatste Algemeene Vergadering de minimum-bijdrage gebracht is op 3 frank.

Belgisch Kongo.
Leden van Groep België, die Vlaamsche vrienden en kennissen in Kongo hebben,
worden uitgenoodigd hun naam en adres mede te deelen aan ons Secretariaat, tot
uitbreiding van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Kongo.

Een Vlaamsch Handelsverbond.
Nu de Vlaamsche Beweging den kinderschoenen ontwassen is, haar ‘Sturm- und
Drangperiode’ achter den rug heeft, voeling heeft gekregen met het moderne leven,
is zij ook begonnen naar nieuwe wegen te zoeken. Niemand die met een helderen
blik de toestanden waarneemt, zal nog langer beweren dat die Beweging uitsluitend
een taal- of een letterkundig doel najaagt. Zij heeft haar idealen, wij zullen niet zeggen
hooger, maar breeder gesteld. Geen middel wil zij onbeproefd laten om van het
Vlaamsche volk een cultuurvolk te maken, om het tot een eigen, zelfstandig,
oorspronkelijk leven te ontwikkelen; geen enkele van de krachten die in dit volk
sluimeren wil zij onbenuttigd laten en niet alleen stuurt zij er op aan om, waar het
slechts eenigszins in haar macht ligt, de taal en de letterkunde, de kunst in het
algemeen in al haar uitingen te bevorderen, maar ook de Vlaamsche wetenschap is
het voorwerp van haar gestadige zorg, en, wat minstens even belangrijk is, ook het
gebied van de praktijk heeft zij betreden; er is in de laatste jaren een economische
Vlaamsche Beweging ontstaan, die voor doel heeft in Vlaanderen handel en nijverheid
te vervlaamschen en misschien bevat juist deze richting wel het middel om spoediger
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dan men het op het eerste gezicht zou denken het einddoel te bereiken. Want het is
immers een algemeen bekend feit, dat de menschen meestal veel vatbaarder
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zijn voor het stoffelijke, het tastbare dan voor het afgetrokkene, het ideeele. Kan men
aan het publiek bewijzen, dat Vlaamschgezind zijn voordeel kan opleveren, dan is
het zoo goed als zeker, dat velen, die thans in dit opzicht òf onverschillig òf zelfs
vijandig zijn, de zaken heel anders zullen gaan inzien.
En daarom moet met vreugde de stichting van het V l a a m s c h
H a n d e l s v e r b o n d begroet worden. Het werd opgevat en doorgedreven door
personen, die met beide voeten volop in de praktijk staan, door menschen die, uit
den aard der zaak, weten wat zaken zijn, door lieden, die ongetwijfeld met een sterke
dosis idealisme bezield zijn, - want wil iemand over den kring heenkijken, die
gewoonte, slenter, opvoeding om hem getrokken hebben, dan moet hij reeds eenigszins
een idealist zijn, - maar die toch eerst en vooral werkelijkheidsmenschen zijn, voor
wie het ideaal niet iets onbestemds is, dat zij steeds najagen zonder het ooit te kunnen
bereiken, maar die juist dit ideaal aan de werkelijkheid willen pasklaar. maken.
Het was te Brussel in 1906, op het XXIXe N e d e r l a n d s c h t a a l - e n
l e t t e r k u n d i g C o n g r e s , - een Congres dat stellig een van de belangrijkste
geweest is die wij tot nog toe gehad hebben, - dat het plan om te trachten den handel
in Vlaamsch-België te vervlaamschen werd uiteengezet. En dat de noodzakel kheid
en de mogelijkheid daarvan wel dringend begon te worden gevoeld, bewijst de
omstandigheid, dat twee personen tegelijkertijd en onafhankelijk van elkander het
plan in zich hadden voelen ontstaan, n.l. de heer J. Fassotte, van Brussel en de heer
Leo Meert, van St. Nicolaas.
Met belangstelling vooral werden de mededeelingen vernomen van den heer Meert,
die, zelf nijveraar en handelaar, de denkbeelden die hij kwam verdedigen reeds in
praktijk had gesteld en met veel duidelijkheid aantoonde, dat het mogelijk was den
handel in Vlaamsch-België te vervlaamschen, dat het zelfs nieteens zoo heel moeilijk
was om daartoe te geraken, indien de wil slechts bestond.
Uitgaande van het beginsel, dat de kooper de wet stelt aan den verkooper, is het
mogelijk voor den Vlaamschen handelaar om van al zijn leveranciers te eischen, dat
zij hun briefwisseling met hem in het Nederlandsch voeren; steunend op het recht
dat de wet hem toekent, kan hij in al zijn betrekkingen met het beheer van spoorwegen,
posterijen, telefoon en telegraaf en met de Nationale Bank vragen dat het
Nederlandsch gebruikt wordt, en daar hij meester is in zijn eigen huis kan hij heel
zijn personeel, gansch zijn boekhouding vervlaamschen.
Te ver zou het leiden hier in al de bijzonderheden te treden waartoe de uiteenzetting
van dit plan aanleiding gaf. Wie er meer over wil weten, leze er maar eens de
H a n d e l i n g e n van bovengenoemd Congres op na1) en het artikel van den heer
Fassotte H e t N e d e r l a n d s c h i n d e n B e l g i s c h e n H a n d e l 2). Hij zal
daaruit leeren welk groot voordeel voor de handelaars niet alleen, maar ook voor
anderen die bij den handel hun bestaan vinden of kunnen vinden daaruit kan
voortspruiten. De eersten zullen hun voortbrengselen beter bekend zien worden; voor
de Nederlandsch sprekenden onder de laatsten zullen, ten gevolge van de
vervlaamsching der handelsbureelen, veel meer betrekkingen openkomen, daar de
kennis van het Nederlandsch bij briefwisseling en boekhouding een eerste vereischte
zal zijn. Kortschrift, handelsrekenen, boekhouden, alle vakken die zelfs in het
Vlaamsche Antwerpen, - ook de openbare leergangen welke kosteloos door het
1) Eerste deel, bldz. 196-207; tweede deel, bidz. 435-442.
2) Verschenen in d e (n) V l a a m s c h e (n) G i d s van 1907.
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Gemeentebestuur worden ingericht, - tengevolge van de omstandigheden in het
Fransch worden onderwezen, zouden weldra ook in onze taal moeten voorden
gedoceerd, en het zal wel niet noodig zijn hier te wijzen op het overgroot belang, dat
een ruimer kennis van het Nederlandsch in België voor de Vlaamsche Beweging in
den ruimsten zin kan hebben.
De eerste gevolgen van die nieuwe strooming zijn reeds te merken, nog niet in het
openbaar, maar in feiten. De Vlaamsche handelaars die het beginsel streng toepasten
om aan hun leveranciers Nederlandsche briefwisseling te vragen, - hierbij moet ook
het initiatief van den B o n d d e r M e e s t e r -S c h o e n m a k e r s te Antwerpen
worden vermeld, - kunnen reeds op een prachtig succes wijzen en wanneer eenmaal
die beweging algemeen zal zijn geworden, dan zal de uitslag, wij zijn er van overtuigd,
be- en verwondering verwekken.
Intusschen hebben degenen welke dezen nieuwen denkbeelden zijn toegedaan
zich gegroepeerd en het bovengenoemde V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d
opgericht, dat in zijn schoot reeds een tweehonderd leden bevat, groothandelaars,
zoowel als kleinhandelaars, advocaten zoowel als bedienden en dat, wij zijn er van
overluigd, geroepen is om een zeer groote uitbreiding te nemen.
Het is ons niet toegelaten om uit de biecht te spreken, maar wij kunnen hier in
ieder geval verzekeren dat het, sedert de weinige maanden van zijn bestaan, reeds
op een onverhoopten bijval kan wijzen en dat, als alles voortgaat zooals het werd
begonnen, als al de plannen die gekoesterd worden hun uitvoering krijgen, wij
ongetwijfeld, eer het eenige jaren verder is, een machtig organisme sterker zullen
zijn.
Daar dit Ve r b o n d ook stoffelijke voordeelen aan zijn leden zal verschaffen en
daar de standregelen het lidmaatschap van Noord-Nederlanders toelaten, kunnen ook
dezen op den duur hun nut uit die nieuwe instelling trekken.
In afwachting zou het goed zijn dat al degenen in Vlaanderen, die met den handel
van dichtbij of ver af in betrekking staan, kennis maken met het doel en het streven
van het Ve r b o n d .
Inlichtingen verstrekt zeer gaarne de secretaris, de heer Leo Meert - De Mulleurè,
Prins Albrechtstraat, St.-Nikolaas (Waas), België.

Uit onze Takken.
A a l s t . Op 25 October gaf de Tak een feestavond waarop de heer Omer Wattez, uit
Antwerpen, een voordracht hield over ‘De Poëzie der Germaansche Middeleeuwen’.
De spreker toonde aan op welken verheven trap van ontwikkeling de poëzie in 't
bijzonder en de Germaansche kunst over het algemeen in de middeleeuwen stond;
hij verwierf veel bijval.
Het muzikaal gedeelte was goed verzorgd en werd zeer verdienstelijk uitgevoerd.
Mej. Marie Billiet droeg op mooie, gevoelvolle wijze eenige oude liederen voor; de
heer Romain van Hauwe zong met prachtige stem balladen en mej. Bertha Reyniers
en de heer Prosper D'Hoir speelden zeer goed ‘Herderskont’ voor klavier en klarinet,
van Peter Benoit. Het madrigaal ‘O broeder, mijn broeder!’ van Walrant werd door
het vierstemmig gemengd koor, onder leiding van den heer J. Courteaux weergegeven.
- In de zitting der Letterkundige Afdeeling van 17 October werd door den voorzitter,
den heer V. D'Hondt, een bespreking onder de leden uitgelokt over plaatselijke
gebruiken en folklore.
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Op Zaterdag 7 November hield de Letterkundige Afdeeling bij het openen van het
vijfde jaar harer werkzaamheden, eene feestzitting waarop de heer Frans Reinhard,
uit Brussel, handelde over ‘De Vlaamsche Beweging vroeger en nu’.
Met de welsprekendheid die hem eigen is, deed de
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in den kamp vergrijsde strijder inzien dat we, op gebied van Vlaamsche beweging
reeds veel veld hebben veroverd. Voor den Vlaming kan van het bedeesd optreden
van vroeger jaren thans geen spraak meer zijn. Hij is, als iedere staatsburger van
zijne rechten bewust en weet zijne eischen bij de openbare besturen vrij en vrank te
doen gelden. Wat de flauwe argumenten onzer tegenstrevers aangaat, die gaan
onopgemerkt voorbij.
Na te hebben te doen inzien in welken ondergeschikten toestand de mannen van
1830 onze bevolking hebben gebracht, toonde hij aan welke aanzienlijke veroveringen
wij reeds hebben gedaan. De Vlamingen hoeven enkel als zelfbewuste mannen op
te treden overal en bij iedere gelegenheid, om de taalwetten geen ijdel woord te doen
blijven.
Hij besloot zijn prachtige rede met iedereen aan te zetten te werken voor het
verkrijgen der Coremanswet en de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Dan
zullen we een grooten stap vooruit hebben gedaan en zal onze beweging in vasten
grond kunnen wortel schieten.
De juffrouwen J. Bomon, P. Herreweghe en de heer Is. Hallaert zongen daarbij
mooie liederen, terwijl de heer Florel van Molle een staaltje zijner voordrachtkunst
ten beste gaf.
A n t w e r p e n . Deze Tak vatte zijn winterwerkzaamheden aan door het in werking
treden van de nieuwe afdeeling: ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, die dit jaar voor
het eerst met een volledig programma voor den dag kwam. De plechtige
openingszitting had plaats op 18 October ten Stadhuize. Professor Dr. Carruel de
Bruyne, schepen der stad Gent, hield een zeer belangwekkende voordracht met
lichtbeelden over P l a n t e n a a r d r i j k s k u n d e . Het talent van Professor De Bruyne
is voldoende bekend, zoodat zijn lof hier niet meer behoeft te worden verkondigd.
Den 27en October ving Dr. Miele een reeks van zes lessen aan over
K i n d e r v e r p l e g i n g e n o p v o e d i n g . Een talrijk publiek, vooral uit dames
bestaande, woonde die les bij, waarvan het practisch nut door ieder werd ingezien.
Hoogergenoemde afdeeling heeft haar programma op de volgende wijze geregeld:
I. L e e r g a n g e n , die buiten de lessen van Dr. Miele, zullen bevatten een reeks
van zes lessen van Dr. L. van Puyvelde over H e t To o n e e l i n d e
m i d d e l e e u w e n i n V l a a n d e r e n e n i n H o l l a n d ; twee lessen van Dr. F.
Speyers over D e n u t t e l o o z e o r g a n e n v a n d e n m e n s c h ; drie lessen van
Dr. Claus over M i s d a a d k u n d e (crimineele anthropologie); zes lessen van Dr.
F. Boonroy over E l e c t r i c i t e i t ; een reeks voordrachten van den heer Pol de Mont
in het Museum over D e V l a a m s c h e s c h i l d e r s c h o o l i n d e 19e e e u w
en twaalf lessen van den heer L. Rombaut over S t e r r e k u n d e . Dit is de eerste
maal dat in Antwerpen in het Nederlandsch over die wetenschap zal worden
gehandeld.
II. Vo o r d r a c h t e n , die gehouden zullen worden door Max Rooses, mej. Dr.
C.C. van de Graft, uit Utrecht, Dr. Dwaja Tehupejory, uit Ambon, Mr. Levy en den
heer A. Laudy, uit Amsterdam, Dr. Mees en de heeren F. van Cuyck en F. Oyen.
III. Vo o r d r a c h t e n v o o r h e t Vo l k , die op verlangen, in verschillende
volksvereenigingen zullen worden ingericht en waar zich hebben bereid verklaard
om op te treden: Dr. A. van de Perre, over D e Te r i n g ; Mr. N. Gunzburg over
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We r k k o n t r a k t e n e n w e r k o n g e v a l l e n ; Dr. M. Rudelsheim over R e n é
d e C l e r c q en de heeren O. Wattez en F. Oyen.
Deze nieuwe reeks werkzaamheden van den Tak, - de bewijzen zijn reeds daar, is geroepen om veel bijval te hebben. Ook weet het publiek haar al naar waarde te
schatten, hetgeen de talrijke opkomst van belangstellenden bewijst.
L o k e r e n . Verslag der werkzaamheden gedu ende het tijdperk October
1907-October 1908.
Deze Tak heeft op zijn weg tal van moeilijkheden ontmoet: enkele zijn overwonnen,
doch talrijk zijn diegene welke nog behooren bestreden te worden. Gelukkiglijk
verstaan de leden opperbest dat zij, als Vlamingen, kloekmoedig moeten optreden.
Tot hun eer mag gezegd worden, dat hun, tot nu toe zoo waardige en moedige houding
tot voorbeeld mag strekken voor die welke nog weifelend in het gedrang blijven
staan.
De gezellige bijeenkomsten worden regelmatig bijgewoond door een vrij groot
getal leden en stellig zullen allen toch wel iets meedragen van al het nuttige en
schoone dat ze daar hooren. De heeren voordrachtgevers hebben in den loop van het
jaar de volgende onderwerpen behandeld:
De heer J. van Winckel: Over lichtteekening, vooral over kleurenfotografie.
De heer L. Herbert: Over de Vlaamsche Beweging na 1830.
De heer H. Cools: Over vroolijkheid.
De heer L. Herbert: Over Jacques Perk.
De heer L. Herbert: Over het Vlaamsche Handelsverbond.
De heer J. Libbrecht: Over aardkunde.
De heer J. van Winckel: Over het Vlaamsch Gevoel.
De heer H. Cools: Lezingen uit Tollens' werken.
De heer J. van Camp: Eenige begrippen van scheikunde.
De heer A. Lamborelle: Over tering (met lichtbeelden).
De heer L. van Puyvelde: Over het middeleeuwsch Tooneel (met lichtbeelden).
De heer F. Verschoren: Lezingen uit zijn werk: ‘Het Nethe-dal’.
Op 26 December werd door de zorgen van den Tak een goed geslaagd Kerstfeest
met kerstboom ingericht voor de leden en hun kinderen.
Op 11 Juli werd, zooals alle jaren, een dringende oproep gedaan aan de Lokersche
bevolking. Het goed voorbeeld werd gegeven door het Gemeentebestuur en met
vreugde mocht vastgesteld worden, dat het door vele burgers gevolgd werd. 's Avonds
werd een feestzitting gehouden, waar het publiek vrijen toegang had; het woord werd
er gevoerd door den heer H. Heyman, uit Sint-Nikolaas.
De Tak mocht zich ook verheugen in het optreden, op onze aanvraag, van den
heer H.L. de Vriendt, met zijn stuk: ‘In Drift’, waarmee hij de warmste toejuichingen
inoogstte.
De bekroning van de werkzaamheden van dit jaar is voorzeker het optreden geweest
op 4 Mei 1908 van mej. Jeanne Rodhain, die op zulke kunstvolle en roerende wijze
gedichten van den ongeevenaarden Guido Gezelle, door verdienstelijke Vlaamsche
toonkunstenaars op muziek gezet, wist te vertolken; en vooral dat van den beminden
Hugo Verriest, den leerling van den grooten meester zelf. De kracht van dat eenvoudig
maar diepgevoeld en overtuigend Vlaamsche woord wordt nog steeds nagevoeld.
M e c h e l e n . Den 21en October hield deze Tak zijn openingszitting. Dr. P. Ta c k ,
onder-voorzitter, bracht op zeer belangwekkende wijze verslag uit over de
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Vacantieleergangen te Leiden, gaf een beknopten inhoud van de lessen die hij aldaar
bijgewoond heeft en deelde zijn indrukken mee. De heer E. d e K e y s e r werd als
voorzitter voor twee jaar verkozen en de heer D r . A u g . B o r m s treedt als secretaris
op ter vervanging van den heer Baecaert, die niet wenschte herkozen te worden. Op
de vergaderingen van 28 en 29 October werden de werkzaamheden van den winter
besproken, die allerbelangrijkst zullen zijn (twee declamatie-avonden), een groote
tooneel-opvoering, voordrachten met en zonder lichtbeelden, enz., enz.) en
maatregelen werden ge-
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troffen om een afdeeling voor ‘Vreemdelingenverkeer’ in te richten.
Den 8en November begonnen de leergangen voor de afdeeling ‘Hooger Onderwijs
voor het Volk’. Er zullen gegeven worden: 5 of 6 lessen over Duitsche klassieke
schrijvers door D r . Va n D o o r s s e l a e r e , 3 of 4 lessen over de Belgische
ongevallenwet door M r . L. D o s f e l en 5 of 6 lessen over Besmettelijke ziekten
door M. P e r e m a n s .

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: J.W. Hilbrander, Jongel.-Afd., Haarlem;
mej. C. van Vollenhoven, Rotterdam; Pol Fassotte, Brussel; Agenzia Maritime
Olandese, Genua; J. Koeleman, (p/a. Van Drimmelen), Damesburg, distr. Marko,
Transvaal; Prof. Pekelharing, Utrecht; James Corsen, Curaçao; mej. Olga Insinger
(van Louxor), Arnhem; J.L. de Rijke, Frischgewaagd, Heidelberg, Transvaal; J G.
Swets, Hardinxveld.
Als c o r r e s p o n d e n t e n meldden zich aan: James Corsen, Curaçao; mevr.
Schonken, secretaresse A.C.V.V., Stellenbosch, Kaap-Kolonie; mej. Olga Insinger,
Spijkerslaan 41, Arnhem; J.B. Wicherink, ambtenaar bij de Atjeh Handelmaatschappij,
Koeta Radjah, Sumatra; H. van der Putt, Besselstrasse 12, Bremen; mej. Stella Pladet,
p/a. David, 24 Wexstrasse, Hamburg; mejuffrouwen Attie en Nini Brunt,
Heemskerckstraat 43, Den Haag.
Ve r l a n g d zoo spoedig, in zoo groote hoeveelheid mogelijk: de nieuwe 1½ cent
postzegel Nederland; de aangekondigde nieuwe 17½ en 20 cent.
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
20 Spiegelstr., Gent.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Zuid-Afrika.
Uit Johannesburg.
Uit een hoofdartikel in de B o o d s c h a p p e r , No. 9, blijkt, dat de Nederlandsche
Vereeniging en de Hollandsche Club zich vereenigd hebben en de naam der eerste
behouden is.
Voorloopig zal het lokaal No. 18 Louisa Buildings, Presidentstraat, tegenover het
Postkantoor een geschikt vereenigingspunt zijn. Bibliotheek, lees- en kaarttafel bieden
er ontspanning.
Door eendracht kan hier nog meer macht verkregen worden, want er zijn te
Johannesburg ongeveer 500 Hollanders en de heer Gerlings zegt aan het slot van
bedoeld artikel terecht:
‘Wij zijn nu één, laten wij dit blijven en trachten de taak, die wij op ons genomen
hebben te verwezenlijken: de goede geest en het gezellig verkeer onder de leden
bevordren, de Nederlandsche taal, gebruiken en gewoonten hoog houden, steun
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verleenen aan onze mingegoede landgenooten, maar bovenal, en dit geldt voor allen,
elkander zedelijk en daadwerkelijk steunen, niet alleen in onzen strijd tot bereiking
van een hooger maatschappelijk standpunt, maar ook in onze pogingen tot bereiking
van een hooger zedelijk ideaal’.
- De Openbare Bibliotheek te Johannesburg heeft aan het Bestuur der Afdeeling
van het A.N.V. verzocht haar steeds in keuze en aankoop van Hollandsche boeken
ter zijde te staan. Als commissarissen voor dit doel zijn benoemd de heeren A. van
den Broek en D. Krabman, die zich in verbinding hebben gesteld met boekhandelaren
in Afrika.
- Door de Zuid-Afrikaansche Afdeelingen van het A.N.V. is besloten elk jaar een
of meer prijzen beschikbaar te stellen om te worden uitgereikt aan dien candidaat of
candidate, welke op het examen van den Kaapschen Taalbond het hoogste aantal
punten verkrijgt voor het Hollandsch.
Men weet dat het Hoofdbestuur daarvoor een bedrag van vijf pond beschikbaar
heeft gesteld.
De prijs zal heeten A.N.V.-Prijs.

Verschillende stemmen.
Als men de Hollandsch-Afrikaansche bladen leest, weet men niet recht waaraan zich
te houden: is er werkelijk bij de Afrikaanders, of ook maar een aanmerkelijk deel
hunner, oprechte liefde voor hun taal en komen zij er voor op, of niet? Afrikaanders
zelf antwoorden verschillend op die vraag.
De Afrikaans-Hollandse Taalvereniging, de nieuwe Transvaalsche vereeniging
die zich vooral met 't onderwijs bemoeit, heeft zich tot de Transvaalsche
afgevaardigden ter nationale conventie te Durban gewend met het verzoek bij het
ontwerpen van de grondwet voor een vereenigd Zuid-Afrika het beginsel van algeheele
gelijkheid van Hollandsch en Engelsch voor oogen te houden. In dat adres heet 't:
‘Blijkens recente uitingen van de volkswil, eist tans heel het Afrikaans-Hollands
publiek en zelfs 'n groot deel onzer Engelse medeburgers deze taalgelijkheid’.
Heel het Afrikaans-Hollandse publiek: dat klinkt bemoedigend. Maar nu deze
klacht in de Volkstem, in een ‘Wiegelied van Baal’ door O.:
Slaap rustig en stil maar m'n vrinde,
die nagrus is soet!
Laat kommer noch sorge jul hinder,
ik waak o'er jul goed!
Jul word deur die wereld bewonder,
Geag en gevier,
trots ál die geskrijf en gedoente
en aaklig getier
van sterwende konservatiewe,
geklemd aan 'n taal
oorspronklik, veragtlik uit Holland,
in banvloek bij Baal.

En dan deze ‘prosaiese nadraai’: ‘Verswolge deur 'n meedogenlose see van
verengelsing, is die standplaats van die Afrikaner, die pionier van ons Suid Afrika,
nie meer te vinde nie. Of so's 'n grasskeutje wat verdor en verbrand, en waarvan die
as weggedrage word deur die vier winde. Net nou en dan word onderbroke geluide,
als afkomstig uit 'n geestewereld, gehoor! Partijmaal skerp selfverwijtend, dan weer
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dof als gesmoord in bitt're trane van verwijt: Was ál ons lijde dan voorniet, o, ontaarde
nageslag? G'n kans meer op herstel? Telaat?’
En zoo zouden er meer teekenen van mismoedigheid bij Afrikaanders en klachten
over de lauwheid en het gebrek aan fierheid van hun volk zijn te vermelden, maar
wij geven nu liever gehoor aan de andere stemmen.
Zoo is er een vlugschrift verschenen van de hand van ds. H. van Broekhuizen,
voorzitter van de Afrikaans-Hollandse Taalvereniging, getiteld: Wij zullen handhaven,
en daarin deze ferme taal: ‘Wij mogen, we kunnen niet en wij zullen niet rusten
vóórdat het zover is, dat geen ambtenaar of onderwijzer aangesteld wordt, tenzij hij
de beide talen volkomen machtig is, of liever, dat hij ook het Hollands degelik kent,
want voor 't Engels en de rechten van dié taal
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zullen de hoofdambtenaren en de direkteur van onderwijs wel zorg dragen’.
Een goed teeken is 't ook, dat er voor de verspreiding van de Wereldbibliotheek
geijverd wordt, o.a. weer door Ons Land in een hoofdartikel.
Stellig zal het die uitgave in Zuid-Afrika goed doen, dat er een tooneelstuk van
Jan Celliers in zal verschijnen.
Bij die Monument is de naam van een bundel Afrikaansche gedichten, te
Potchefstroom verschenen. Ze zijn van dr. du Toit, en worden uitgegeven ten bate
van het vrouwen- en kindermonument, waarvoor president Steyn zich zooveel moeite
geeft. Hij heeft dan ook een voorwoord bij de verzen geschreven en zegt daarin:
‘Noudat jong Suid Afrika sigself bewus word, en drome droom van 'n eige literatuur,
verwelkom ik die soort van pennevrugte van ganser harte. Voor mij is die eerstelinge
van onse litératuur só heerlik als die geluid van die eerste reëndruppels, na 'n
langdurige droogte!’
De Volkstem prijst de verzen zeer.

Briefwisseling.
Niet lang geleden is er een commissie uit het Verbond gevormd met het doel
briefwisseling tot stand te brengen tusschen de, over de geheele wereld verspreide
Nederlandsch-sprekenden. Eigenlijk is dit plan in Zuid-Afrika het eerst geopperd en
heeft man van daar de hulp van het Verbond ingeroepen, die natuurlijk met groote
blijdschap is verleend.
De commissie hier in Nederland bestaat uit de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
Dr. Leo Fouché, Dr. N. Mansvelt, mej. A. Mongers, mej. Dr. A.J. Nijland, Dr. J.B.
Schepers, Dr. J. Wicherinck en Frederik Rompel, als secretaris.
Het bekende maandschrift, De Unie, te Stellenbosch, werd in Zuid-Afrika het
orgaan dezer briefwisseling. Bij de redactie gaven zich de Z.-Afr. jongelui op. Hier
deden de Hollandsche jongens en meisjes het, door middel hunner onderwijzers en
onderwijzeressen en leeraren en leeraressen, bij den secretaris dezer commissie.
Na korten tijd was een vijftigtal Zuid-Afrikaanders met Hollanders in briefwisseling
gebracht. En nu komt van alle zijden bericht dat de brieven zoo opgewekt en zoo
gezellig zijn.
De boel loopt.
Zuid-Afrika is ons nu echter voor. Er zijn meer jongelui daarginds die met
Hollandsche of Vlaamsche jongelui in briefwisseling wenschen te treden dan hier.
Dat komt omdat er in Europa nog te weinig openbaarheid aan gegeven is. Dit heeft
men opzettelijk gedaan. Men wilde eerst eens zien hoe het ging en welke bezwaren
zich in de praktijk zouden kunnen voordoen. Maar nu men wat ondervinding heeft
opgedaan en weet, wat men moet doen en wat men moet vermijden, nu stelt de
secretaris, de heer Frederik Rompel, Wijnstraat 81, Dordrecht, zich gaarne beschikbaar
tot het geven van inlichtingen. Voorloopig bepalen wij ons nog tot het laten voeren
dezer briefwisseling onder verantwoordelijkheid van hoofden en onderwijskrachten
van scholen. Aanzoek om vormen ter invulling der namen van leerlingen die
briefwisseling met Zuid-Afrika, Vlaanderen, Oost-Indië en West-Indië wenschen,
kunnen worden gericht tot den secretaris dezer commissie.
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Verbondsleven te Kaapstad.
Den 17en October l.l. werd Dr. H.J. Kiewiet de Jonge te Dordrecht ter gelegenheid
van zijn vertrek naar Zuid-Afrika een afscheidsmaaltijd aangeboden. Een paar dagen
vroeger hield de pas opgerichte Afdeeling Kaapstad van het A.N.V. haar eerste
openbare ledenvergadering. Te Dordrecht spraken o.m. de oud-Afrikaner Dr. N.
Mansvelt, de Vlaming Prof. Paul Fredericq en de Hollanders Dr. H.J. de Graaf, Jhr.
Mr. von Weiler, S.M. Hugo van Gijn en P.J.A. de Bruïne. Te Kaapstad voerden het
woord de Hollander J.E. Vixeboxse, voorzitter der Afdeeling, en de Vlaming Prof.
A. Lodewyckx; terwijl de Afrikaner Melt Brink naast Hollanders als mevr. Luyt en
de heer A. Grader door voordracht, zang en spel den avond opluisterden.
Wel een zeer teekenerd voorbeeld der macht van het Verbond om te zamen te
brengen wat te zamen behoort.
De heer Vixeboxse opende den avond te Kaapstad met een woord over het Verbond.
Prof. Lodewyckx sprak over den Vlaamschen taalstrijd en vergeleek die met de
Hollandsche taalbeweging in Zuid-Afrika. Mevr. J. Luyt zong Hollandsche liederen,
waarvan Ons Land zegt: ‘Het is niet dikwijls dat men in Zuid-Afrika dergelijke
liederen als Des winters als het reghent en Merck toch hoe sterck, enz. hoort en de
Afdeeling Kaapstad en omstreken van het Alg. Ned. Verbond zoowel als heel de
Hollandsch-sprekende bevolking is mevr. J. Luyt hiervoor grooten dank verschuldigd,
en wij vertrouwen, dat zij het bij deze poging niet zal laten, maar nog vele malen het
Hollandsch lied, zij 't oud- of nieuw-Nederlandsch, Afrikaansch of Vlaamsch, in het
publiek zal doen hooren’.
De heer Grader speelde klarinet- en saxophone-soli en voerde zijn Banjo-Mandoline
Gitaar-orkest aan. De heer Melt Brink ten slotte droeg zijn bekende grappige storie
‘Di assuranti of wat Oom Bram daarvan de k’, voor.
Gedurende de rustpoos zorgden jonge dames in de kleederdrachten van Holland
voor de hongerige magen en dorstige kelen.
De avond is uitnemend geslaagd. Ons Land verklaart dat er een aangename
stemming heerschte en dat Afrikaners, Belgen en Hollanders broederlijk te zamen
zaten. Het blad spreekt zelfs van een enorm succes - de groote Wichtzaal was bijna
stampvol - en vraagt: Wie praat er nu neg van dat er te Kaapstad geen belangstelling
zou zijn voor de Hollandsche taal, voor Hollandschen zang, Hollandsche voordracht
en muziek. Het ledental steeg van 45 tot 81.
Bravo Kaapstad!

Het Hollandsch in Transoranje.
Te Bloemfontein is een vereeniging, Onze Taal, opgericht die wil strijden voor het
Hollandsch. Dr. Knothe heeft in de eerste algemeene vergadering het doel en streven
der vereeniging in een knappe redevoering uiteengezet.

Het Hollandsch in Natal.
Uit een brief:
Er begint leven in de brouwerij te komen. De omstandigheid dat het Afr. element
in drie der Z.-A. kolonies den boventoon voert, werkt ook op de Natalsche Afrikaners
in en er is dientengevolge een toenemende belangstelling voer het Hollandsch. Zelfs
de Engelschen toonen grooten ijver om Hollandsch te leeren. Op het ‘college’ kiezen
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zij meer en meer het Hollandsch als leervak in plaats van het Fransch en er zijn
verschillende private klassen voor het Hollandsch opgericht.

Oost-Indië
Bericht.
A l s s e c r e t a r i s -p e n n i n g m e e s t e r d e r G r o e p N e d .-I n d i ë i s
o p g e t r e d e n d e h e e r A.M. M a r g a d a n t t e We l t e v r e d e n .
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Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad over Augustus 1908.
In de Groepsvergadering van 7 Augustus kwamen de onderwerpen, welke in die van
7 Juli aan de orde waren gesteld nader ter sprake; de volksopvoeding zou ten
onderzoek worden opgedragen aan eene O n d e r w i j s -C o m m i s s i e , waarin
benoemd werden mej. Van der Willigen en de heer Vallette; eene C o m m i s s i e
v o o r We e r m a c h t - e n V l o o t v e r e e n i g i n g bestaande uit de leden Overste
Bron en Kapitein Kooij zou in de eerste plaats de mogelijkheid overwegen van de
oprichting eener afdeeling van O n z e V l o o t .
Voorts werd een P r o p a g a n d a -C o m m i s s i e samengesteld, waarin benoemd
werden de heeren Kooij en Roessingh van Iterson; terwijl besloten werd de
Ve r e e n v o u d i g d e S p e l l i n g in het Groepsorgaan te bespreken, in de
afdeelingen te doen behandelen, aan een referendum te onderwerpen en ten slotte
bij het Hoofdbestuur voor te brengen. Omtrent de vraag door de afdeeling Batavia
gesteld: ‘m o e t e e n l i d v a n h e t Ve r b o n d , w o n e n d e i n h e t g e b i e d
v a n e e n e G r o e p , z i c h d a a r b i j a a n s l u i t e n ?’ zou onverwijld aan het
Hoofdbestuur geschreven worden.
Medegedeeld werd dat de heer J. Kuneman zijn ontslag als
secretaris-penningmeester had genomen.
***
In het Augustus-nr. is opgenomen het gewijzigde: Reglement van de vereeniging
‘Groep Nederlandsch-Indië van het A.N.V.’ zooals dit bij Gouvernements besluit
d.d. 29 Juni 1908, No. 32 is goedgekeurd en waarbij die vereeniging als rechtspersoon
is erkend.
***
In overeenstemming met het besprokene in de Groepsvergadering wordt ‘'t Belang
voor Nederlandsch-Indië van de Vereenvoudiging’, in dit nummer reeds, door S.
ter sprake gebracht. De schrijver zegt dat dit belang in Indië nog maar weinig wordt
ingezien of erkend, tengevolge van vooroordeel, gehechtheid aan wat gewoonte
geworden is, gebrek aan belangstelling en vooral onvoldoende bekendheid met 't
wezen en 't doel der vereenvoudigde schrijfwijze. Hij brengt in herinnering dat het
streven naar 't brengen van overeenstemming tusschen de schrijf- en de spreektaal
ook in andere landen zich heeft geopenbaard, dat onze schrijftaal in dat opzicht
minder wijziging noodig had dan de talen van vele andere landen, doordien vroegere
taalhervormers daar reeds op aan gestuurd hadden. De laatste hervorming vóór de
Vereenvoudigde was die van De Vries en Te Winkel, welke geleerden een eigen
spelling ontwierpen, vooral omdat eenheid van spelling noodig was voor de toen op
handen zijnde uitgave van 't Woordenboek der Nederlandsche taal.
Van regeeringswege is die spelling echter nimmer bepaald ingevoerd; alleen werd
voor regeeringsstukken de schrijfwijze van de Vr. en te W. aangenomen. Nagegaan
wordt hoe latere Regeeringen tegenover de vereenvoudiging stonden. Aangetoond
wordt, dat de V.S. in den laatsten tijd veel meer veld wint, vooral bij de mannen van
het onderwijs; dat er meer en meer schoolboeken in de V.S. verschijnen; dat er in
groote Nederlandsche tijdschriften telkens meer artikelen in de V.S. worden
toegelaten.
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Een lange reeks van namen van schrijvers, die zich reeds van de V.S. bedienen,
wordt opgesomd. ‘Leeraren, onderwijzers en genoemde schrijvers zijn, als van zelf
spreekt, personen, die met kennis van zaken handelen, als zij de spelling van de Vr.
en te W. verzaken voor de nieuwe’. Op de last en moeite, welke het onderwijs van
die spelling ondervindt wordt in eenige woorden gewezen.
‘Geen wonder dat allereerst de onderwijzers zich voor eenvoudiger spelling
verklaarden! Want zij zien dagelijks met eigen oogen dit plagen der kinderen zonder
eenig nut - ja het sticht kwaad, want het staat 't aanleeren van noodige kennis in den
weg. M e t n a m e d e b e o e f e n i n g v a n e n d e z i n v o o r 't
N e d e r l a n d s c h z e l f l i j d e n e r o n d e r ’.
S. gaat daarna de door Kollewijn e.a. voorgestelde schrijfwijze na en toont aan
dat de door dezen voorgestane veranderingen lang niet zoo radicaal zijn als sommigen
't wel voorstellen.
Ten slotte neemt de schrijver de invoering van de V.S. met betrekking tot
Nederl.-Indië in beschouwing; hij acht die v a n g r o o t s t a a t k u n d i g b e l a n g ;
zij zal de verbreiding der Nederl. taal vergemakkelijken en daardoor 't lezen van
Hollandsche boeken en dus 't veld winnen der beschaving in Nederlandschen geest
bevorderen.
‘De spelregels van de vereenvoudigde leert men na een paar maal overlezens. Dat
't volgen dier regels de schrijftaal leelijk maakt is een bewering, die slechts uit
ongewoonte voortspruit - het werd indertijd ook van de stelling van de Vr. en te W.
gezegd’.
S. hoopt dat vereenigingen als de Groep N.-I, de Indische Bond, Insulinde, Tiong
Kwa Kwee Kwan, Boedi Oetomo, de Jong-Indiërs en de Jong-Javanen de propaganda
voor de V.S. zullen steunen.
(Deze stem uit Indië, van geachte zijde, moet gehoord worden. Waar de schrijver
meent dat het zich onzijdig houden van het A.N.V. in zake V.S., voor de Groep
Zuid-Afrika reden was zich te ontbinden, vergist hij zich; die Groep ging te gronde
ten gevolge van den oorlog, waardoor allerwege verwarring ontstond, brieven en
drukwerken in 't ongereede raakten en alle toezendingen ten slotte gestaakt moesten
worden. Red. Neerl.)
***
Onder het hoofd: Vereenvoudiging van onze Schrijftaal wordt verder kort
aangegeven in welke opzichten de nieuw voorgestelde schrijfwijze van de spelling
van De Vries en Te Winkel afwijkt.

Jong-Indië.
De vereeniging Boedi Oetomo.
Verschillende bladen, Indische zoowel als Nederlandsche, maakten melding van de
oprichting eener inlandsche vereeniging, die tot doel zou hebben, den strijd om het
bestaan voor den Javaan te verlichten; het streven zou gericht zijn op Westersche
ontwikkeling; de vereeniging zou een tijdschrift in het Hollandsch uitgeven. In Juli
zou zij reeds 650 leden hebben geteld. Hoewel de stoot tot de oprichting der
vereeniging is uitgegaan van leerlingen der opleidingsschool voor inlandsche artsen,
waarbij leerlingen der scholen voor inlandsche ambtenaren en onderwijzers zich dra
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hadden aangesloten, waren nu ook reeds inlandsche ambtenaren, onder wie zelfs
enkele van hoogen stand, en particulieren als lid toegetreden.
In het laatst van September of het begin van October zou te Djokja een congres
gehouden worden, tot het bespreken van de plannen en tot het geven van een vaste
richting aan de vereeniging.
Blijkens latere berichten is het congres op 3 October geopend en waren
tegenwoordig de prinsen Pakoe-Alam en Notodiredjo, de regenten van Témanggoeng,
Magelang en Blora, benevens ongeveer 300 belangstellenden. De voorzitter zeide
in zijn openingsrede, dat het doel van het congres voornamelijk verbetering van het
onderwijs was; de oprichting werd aanbevolen van een krachtig studiefonds voor
algemeen onderwijs en de instelling eener landbouwschool in iedere residentie. Er
vertoonde zich een duidelijke strooming tegen het conservatisme. Slechts een spreker
schijnt, met talent, de stelling verdedigd
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te hebben, dat de Javaan geen Westersche beschaving noodig heeft; de overigen
getuigden allen in den geest van de tegenwoordig door vele jongeren voorgestane
ontwikkeling, onderwijs en nog eens onderwijs op allerlei gebied. Er werd een vast
hoofdbestuur gekozen en besloten tot de oprichting van een orgaan. 5 October werd
het congres gesloten. De Javabode zegt aan het einde van haar verslag: de wijze,
waarop de mannen, die de bijeenkomst leidden, dit hebben gedaan, is zeker een
voorzichtige te noemen: het bestuur wist het midden te doen houden tusschen
verschillende uitersten; terwijl zij besluit: En wat den vorm van dit congres aangaat,
trof de beschaafde en toch gedecideerde toon, die niet verdween.

Nog wel wat goeds in de Oost.
De ‘Ceylon Observer’ vergelijkt Java met Ceylon en wijst op den verbazenden
vooruitgang van het eerste, in de laatste 20 à 30 jaren. Java en Madoera, te zamen
twee maal zoo groot als Ceylon, hebben vier- tot vijfmaal zooveel kilometers spoorlijn
dan het laatste eiland; met de telefoon is het evenzoo gesteld. Geen Regeering ter
wereld heeft cultures en inlandschen landbouw door middel van een ruim
gesubsidieerden Botanischen tuin, proeftuinen en wetenschappelijke laboratoria,
meer geholpen dan de Nederlandsche op Java. Den planters op Java wordt 't in vele
opzichten gemakkelijk gemaakt. Als een voorbeeld van voortreffelijk regeeringsbeleid
wordt genoemd, dat het Nederlandsche Gouvernement niettemin belangrijke stukken
grond gereserveerd houdt ter eigen beschikking.
***
Bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van den grooten staathuishoudkundige
Gustav Schmoller, werd een van hem afkomstige opmerking, in herinnering gebracht,
n.l. deze:
‘Die grösste Musterleitung der Kultivation oder Erziehung zur Arbeit durch
europäische Herrschaft und Produktions teilung, die Niederländische in Java und
Madura, hat 1816-'86 aus 4,6 Mill. 22 Mil. Menschen gemacht’.
(De laatste aanhaling werd uit het Alg. Hbld. overgenomen; de eerste werd aan dat
blad ontleend. Wat het aan zich houden van voor cultuur geschikte gronden vooral
tot verstandig regeeringsbeleid maakt, is het feit dat die gronden ten behoeve van de
inheemsche bevolking, niet aan Europeesche planters worden uitgegeven, maar voor
die bevolking worden bewaard, ook met het oog op de sterke uitbreiding van het
zielental, waarvan G. Schmoller gewaagde, en waarvan het cijfer nu wel haast 30
millioen zal bereikt hebben. Red. Neerl.)
In het laatst van October vertrok de sultan van Asahan, die gedurende eenige maanden
met een tweetal zijner verwanten in Nederland verbleef en daar vele instellingen,
ook allerlei plaatsen, bezocht, weder naar zijn geboorteland. Wij hopen dat hij een
gunstigen indruk van zijn bezoek zal hebben ontvangen en dat dit zal bijdragen tot
de bevordering van de welvaart in de streken waar de sultan, onder Nederlandsch
oppergezag, zijn invloed en zijn overwicht kan doen gelden.
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Afdeeling Buitenzorg.
In de plaats van den heer Th. Grivel is als secretaris dezer Afdeeling opgetreden de
heer H.H. Zeylstra Fzn., Gang Gardoe, Buitenzorg.

Suriname
Potgieter-herdenking.
Veel nieuws viel er in de laatste zes maanden uit Suriname niet te vermelden. Na de
lezing van den ingenieur Loman op 11 Mei, die in druk verscheen en ruim verspreid
werd*), trad de Groep niet naar buiten voor 1 October met een Potgieter-herdenking.
Alleen werd de reglementswijziging op 27 Aug. aan de buitengewone algemeene
vergadering voorgelegd, die ze goedkeurde. Nog wordt de toestemming van het
Hoofdbestuur vereischt, waarna 1 Januari 1909 het gewijzigde reglement in werking
zal treden.
Den 1en October had dan voor de leden de herdenking plaats van den grooten
vaderlander Potgieter, wiens eeuwfeest ook in Nederland met belangstelling werd
herdacht.
Voor een talrijk en aandachtig gehoor, waaronder Z.E. den Gouverneur en mej.
Fock, hield de 1e Luitenant-Kwartiermeester J.J. Mac Kenzie eene lezing over
Potgieter, die op aangename wijze werd afgewisseld door het zeggen van verzen
door mevr. A.W. de Roode - Bosch, die daarbij een nieuwe zeer te waardeeren kracht
in deze kleine samenleving bleek te zijn. Deze verzen waren Neerlands taal,
Veteranenklacht en Wijs Klaertjen op 't ijs (een der liedekens van Bontekoe).
De lezing over Potgieter als mensch, als prozaschrijver en als dichter kon in alle
opzichten geslaagd worden genoemd. Het is den heer Mac Kenzie gelukt in een niet
al te lang tijdsbestek op voor ieder bevattelijke wijze dezen te weinig bekenden
Nederlandschen dichter en schrijver bekend te maken en den lust op te wekken meer
van hem te lezen. Hij heeft de geraadpleegde bronnen tot een prettig en aansluitend
geheel weten te bewerken en zijne lezing onberispelijk voorgedragen. De heer Mac
Kenzie verdient hulde voor zijne belangstelling en zijn streven. Het is moeilijk in
Suriname menschen te vinden, die lezingen willen en kunnen houden, en waar
volstrekt geen zielkundige studie door bestuur of leden van spreker verwacht werd
en deze ook geenszins heeft willen beweren een kunstavond te geven, maar het
Verbond in de gelegenheid heeft gesteld ook met deze herdenking niet achter te
blijven, verdient het te meer afkeuring van enkele bladen hier om een beoordeeling
te leveren, die in zoo hooge mate onwelwillend was. De spreker heeft voor zijn
onderwerp gevoeld, waar hij eindigde met te zeggen, dat ware Potgieter in leven
geweest bij de oprichting van 't A.N.V. hij ongetwijfeld een der hechtste steunpilaren
ervan zou zijn geweest.
Het bestuur waardeert het hoffelijk optreden van ‘Onze West’ in welk blad de
lezing ongevraagd in haar geheel werd overgenomen en waaruit men is kunnen
worden overtuigd, dat de boosaardige critiek onverdiend was.
Hartelijken dank betuigt het bestuur eveneens aan mevr. De Roode en den heer
Mac Kenzie.
Hun medewerking wordt zeer gewaardeerd.
*) Verkrijgbaar aan het Kantoor A.N.V. tegen toezending van 25 ct.
Red.

Neerlandia. Jaargang 12

FRED. OUDSCHANS DENTZ,
Secretaris.
P a r a m a r i b o , 17 Oct. '08.
Leden van 't A.N.V.,
GEDENKT CURAÇAO!
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Ned. Antillen
Van 't Groepsbestuur.
Den 15en September werd ten huize van den Secretaris-Penningmeester een
bestuursvergadering gehouden. Tegenwoordig waren alle leden met uitzondering
van den heer Ed. S. Lansberg. De secretaris deed mededeeling van enkele ingekomen
stukken: o.a. een brief van Pastoor Jansen, dank zeggende voor de toekenning van
een bijdrage aan George Croes van Aruba, ter opleiding in 't smids-vak op de
ambachtschool te Sta. Rosa en een brief van den heer J.K. Thielen, mededeelende,
dat hij de benoeming tot correspondent aanneemt.
Aan de vergadering werd daarna medegedeeld, waarom de heeren met zooveel
spoed waren bijeengeroepen. Het Dagelijksch Bestuur had namelijk overwogen, of
aan het A.N.V. geen steun kon gevraagd worden om Curaçao over zijn hoogst ernstige
crisis heen te helpen. Het Groepsbestuur werd tot het stellen van een dergelijk voorstel
aangemoedigd door de spontane hulp van het Hoofdbestuur in het laatst ontvangen
Augustus-nummer van Neerlandia, voor welken krachtigen, zedelijken steun de
geheele Kolonie het Verbond dankbaar blijven zal.
Wa a r e c h t e r d e s t o f f e l i j k e k r a c h t v a n d u i z e n d e n
Nederlandsche onderdanen op Curaçao zoo goed als uitgeput
is, waar de handel geheel stil ligt, de bevolking kwijnt en
m e t h o n g e r s n o o d w o r d t b e d r e i g d , meende het Groepsbestuur ook
stoffelijken steun aan het Verbond te mogen vragen.
De vergadering, ten volle vertrouwend in den machtigen invloed van het A.N.V.,
besloot door tusschenkomst van het Hoofdbestuur den bekenden oproep te doen aan
het volk van Nederland.
(Zie daarvoor het begin van dit nummer).

Ingezonden.
Vlaamsche Plaatsnamen.
A n t w e r p e n , 7 November 1908.
Geachte Redactie,
Met belangstelling las ik in het October-nr. van Neerlandia, dat de redactie van
ons maandblad haar aandacht heeft geschonken aan de klacht, die ik op het laatste
Nederlandsche Congres heb geuit aangaande de slechte gewoonte, die de
Noord-Nederlanders hebben, om brieven die zij naar Vlaamsch-België zenden,
gewoonlijk met Fransche adressen te voorzien. Eens te meer bleek ook uit de aanvraag
door u bij een van de grootste Nederlandsche bladen, dat in België heel wat lezers
telt, gedaan, dat ik hoegenaamd niet overdreef toen ik op hoogergenoemd Congres
de bij ons gevestigde Noord-Nederlanders beschuldigde maar al te dikwijls met het
Fransch te willen pronken, waar hun eigen taal hun nochtans even goed ten dienste
zou staan.
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Ik geloof echter niet dat het altijd de schuld is van de in België gevestigde lezers
der Hollandsche dagbladen en dat de administraties van deze in dit opzicht wel wat
op haar kerfstok hebben, ten minste indien het allen vergaat zooals het mij gebeurde.
Het dagblad dat ik ontvang gewordt mij steeds met een adres, waarop de naam van
de straat in het Nederlandsch voorkomt, doch dat prijkt met het bespottelijke:
A n v e r s (B e l g i q u e ), - ik veronderstel dat men bij u toch wel weet dat Anvers =
Antwerpen en Belgique = België is, - en dat ik nog niet, ondanks mijn herhaald
aandringen, door de administratie heb kunnen doen veranderen.
Het is reeds verheugend om te zien, dat er bij u al bladen of ten minste één blad
gevonden wordt, dat het zijne zou willen bijdragen om die leelijke gewoonte te
wijzigen, maar het voorstel om door Vlaanderen een lijst te laten opstellen van de
Fransche en Vlaamsche namen van straten, pleinen, enz. in de voornaamste steden
van Vlaamsch-België (daarbij mag men gerust Brussel rekenen) lijkt mij wel wat
omslachtig. Voor enkele steden zou men kunnen volstaan met de adresboeken, maar
voor de andere?
Zou het u niet practischer voorkomen, aangezien dan toch één blad van zooveel
goedgezindheid blijk geeft, dit blad te verzoeken, telkens als het een Fransch adres
uit een Vlaamsche stad krijgt, dit naar het Secretariaat van Groep Nederland te zenden,
dat dan, voor het verkrijgen van de Nederlandsche benaming, zich in betrekking zou
stellen met het Secretariaat van Groep België of met het Secretariaat van den Tak,
wanneer een dergelijke bestaat in de plaats waarop het adres betrekking heeft?
Ik hoop ten minste niet dat de Nederlanders, die een Fransch adres opgeven, zich
zullen schamen een Nederlandsch dagblad met een Nederlandsch adres te ontvangen?
Hoogachtend,
Uw dw.,
Dr. MARTEN RUDELSHEIM.
De Administratie te Dordrecht zal gaarne haar medewerking verleenen.
Red.

De Friezen en het A.N.V.
Geachte Redactie,
Gaarne zag ik in Neerlandia een plaats verleend aan het onderstaande, een
beantwoording van Dr. Schepers' opmerkingen in het October-nummer.
Dr. Schepers wil berusten, wil zelfs geen poging wagen om het verlorene te
herwinnen. Graag neem ik aan, dat dat berusten zeer verstandig is, als het voortspruit
uit een gevoel van onmacht, om den toestand te veranderen. Wat ik echter niet begrijp:
dat Dr. S. eerst zegt, met alle macht te willen verhinderen, dat terrein verloren gaat
in de Friesche menschen zelve, terwijl hij een oogenblik later zelf toegeeft, er in
berust en 't zelfs mooi vindt, dat ook de zoogenaamde ‘echte’ Friezen nog maar
half-Fries zijn, niet meer al hun denken en weten uiten in Fryske klanken,
voornamelijk hun taal nog gebruiken in het huisgezin. Is het in die omstandigheden
- die Dr. S. zoo gelukkig vindt - niet te begrijpen, dat vele Friezen hun Friesch als
tweede rangs-taal gaan beschouwen? En doet het er werkelijk veel toe, of de Friezen
half-Fries zijn, of nog maar kwart-Fries?
Het gaat niet meer, de Friezen tot geheel zich-zelf-zijnde Friezen te maken, zegt
Dr. S. en hij berust. Met alle bescheidenheid meen ik te moeten opmerken, dat deze
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toestand, dat zich-zelf niet meer zijn, dat uiten van zijn Fryske sin èn in Nederlandsch
èn in Friesch, dat er op nahouden van twee moedertalen (!?), die men gelijkelijk
schijnt te kunnen beminnen, me niet in 't voordeel van de Friezen schijnt. Zou die
reeds lang bestaande halfheid niet verklaren het verschijnsel, dat zoo weinig Friezen
uitblinken op dat gebied, waar nog iets anders noodig is dan goede
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hersenen, waarmee zoo velen hunner begiftigd zijn? (Ik denk hier bv. aan Bisschop
en Pier Pander, die zoo goed als alleen staan). Zou er niet wat voor te zeggen zijn,
de Friezen uit hun half-heid te verlossen, door te trachten, als dan de vervorming tot
hééle Friezen onmogelijk is, zooals Dr. S. zegt, hen tot hééle Nederlanders te maken,
wat me minder onmogelijk schijnt? Ophouden met de pogingen om de Friesche taal
in stand te houden is dan noodig (en ik begrijp dat het zwaar valt daartoe te besluiten).
Het zal m.i. echter zoowel aan de persoonlijkheid der Friezen als aan de andere toch
óók door Dr. S. geliefde taal en het Nederlandsch element in 't algemeen ten goede
komen.
Volgens Dr. S. staat wie twee talen tot zijn beschikking heeft en ze gelijkelijk
hanteert er beter voor, dan de eentalige. Oppervlakkig beschouwt lijkt dat heel waar.
Meer dan één Vlaming echter heeft me wel verteld, dat hij gaarne zijn meerdere
kennis van het Fransch zou willen missen, als hem dat zou brengen een grondige
kennis van zijn moedertaal, dat hij gaarne zou willen ruilen met den ééntaligen
Noord-Nederlander, die tenminste zijn eigen taal kent, terwijl de meeste Vlamingen
noch Fransch noch Vlaamsch g o e d kennen.
Tot mijn spijt schijnt Dr. S. te meenen, dat een ‘aanvallende natuur’ mij deed
schrijven. Ik deed het hoofdzakelijk, omdat ik nu gaarne eens duidelijk zag
uitgemaakt, waarom ook de zgn. ‘echte’ Friezen lid k u n n e n en m o e t e n zijn van
het A.N.V. En Dr. S. begrijpt wel, waarom juist ik zoo graag wil weten, hoe deze
Friezen overgehaald moeten worden. Ik wist dit niet en weet het nog niet en wanhoop
er aan, ooit iets anders tot hen te kunnen zeggen, als: ‘Er is geen bezwaar voor U,
om lid van 't A.N.V. te worden, de voormannen der Friezen zijn het immers ook’.
Ten slotte een enkel woord over het stuk van den heer A. de Weerd, opgenomen
in hetzelfde Neerlandianummer.
Deze stelt een gewestspraak, een Nederlandsch dialect op één lijn met de Friesche
t a a l en zou gaarne Friesche woorden in onze taal zien opgenomen, terwijl juist het
A.N.V. strijdt tegen onnoodig gebruik van vreemde woorden. Al wordt het Friesch
binnen de grenzen van Noord-Nederland gesproken, daarom is het toch niet minder
een vreemde taal, evengoed als het Vlaamsch, dat men buiten die grenzen spreekt,
niet vreemd is? S t a a t k u n d i g e grenzen doen hier immers niets ter zake?
L e i d e n , 27 October 1908.
A. LOOSJES.
G.R.!
De heer L. houdt zijn eind vast; met konsekwentie vervolgt hij zijn weg en ik had
dan ook beter gedaan met niet te spreken van ‘de overmoedige jeugd’: Zijn redenatie
is zeer bezonnen en klemmend en ik kan me voorstellen dat menigeen onbewust zo
redeneert en het Fries vaarwel zegt, meent te zeggen ten minste. Maar: de echte Fries
kan zijn aard niet verlochenen en wie in een taal gespeeld heeft, zijn moeder daarin
heeft horen zingen, zelf er in heeft gevrijd, er in getrouwd is en met zijn kinderen er
in gesproken heeft, die kan daar geen afstand van doen, zonder iets af te breken wat
hem lief is. En zo zijn er duizenden. ‘Pogingen om het Friesch in stand te houden’
mochten vroeger uitgaan van enkele hogerstaanden; meer en meer komen ze uit alle
kringen voort, tegen de konsekwentie in. Men voelt er meer voor en doet er aan. Het
is een zaak van gevoel, van liefde, van hartstocht bij velen,. En of nu d e z e
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tweetaligheid een g r o o t bezwaar is? Ik betwijfel het, wanneer ik het oog richt op
al die Friezen die bij het onderwijs ook buiten Friesland zijn en daar met ere genoemd
worden. En het kan best zijn dat het Friese volk geen hoge kunstaanleg in taal heeft;
wie weet? In ieder geval de kunst van Pander, Alma Tadema en Bisschop, de Friese
goud-, zilver- en kopersmeden, heeft niets met de taal uit te staan. Ten slotte: het
volksinstinkt dat in het doen-aan-'t Fries iets voelt laat zich niet dwingen: het wenst
tweetalig te blijven; maar wil men de Friezen een goede dienst bewijzen, dan moeten
hun kinderen g o e d onderwijs ontvangen in de A l g e m e n e , N e d e r l a n d s e
Ta a l , want de historie, de staat-wording heeft aan iedere Nederlander a l s e e r s t e
t a a l het algemene Nederlands in ruimere of schralere gift gegeven. Wie de eerste
taal zou willen ontkomen in Nederland zou buiten staatsverband moeten treden.
Daaraan ontkomt niemand, ook geen Fries, en dat is goed ook. Voor het intimere
leven in eigen kring, voor zijn kunst, zijn hartstocht houdt hij a l s t w e e d e t a a l
het Fries. Wil iemand nu de rangorde omkeren, dat neem ik spelen met de woorden
eerste en tweede. De Nederlandse stam is gevormd uit drie elementen: Franken,
Friezen en Saksen; de taal van de eersten heeft met het volk de heerschappij gekregen,
maar is geen dwingeland geworden. En zo kan ieder Fries zich aansluiten bij ons
Verbond als hij maar voelt voor onze beginselverklaring, 1e alinea:
‘Het Verbond beoogt de verhoging van de zedelike en stoffelike kracht van de
Nederlandse stam’. Het wordt voor de Friezen meer dan tijd dat zij deze alinea van
buiten leren. Op die grond m o e t e n zij lid worden van het Verbond, m o e s t e n de
meesten het al zijn. Te veel denkt de buitenwacht dat het A.N.V. een Taalverbond
is en vergeet de Stambelangen. Voor 't overige ben ik het met de heer L. geheel eens
ten opzichte van de mogelikheid van wat de heer De Weerd zou wensen. Zo iets als
Cremers novellen geloof ik niet bestaanbaar in het Fries. Dat viel mij nog eens weer
op, toen ik de aan Cremer verwante ‘Olle Vrunden in Gronningerland’ las. Wat
mogelik is met Betuws, Gronings, Zeeuws en Limburgs, Amsterdams, Haags, of
Rotterdams: de tekst schrijven in Nederlands, de gesprekken in het dialekt, de
gouwspraak, dat wil er b i j e e n F r i e s niet in. Misschien is een H o l l a n d e r zo
knap, maar het Fries neemt v o o r F r i e z e n ook in dat opzicht een biezondere
plaats in. Alleen wat het tweede betreft: dat het niet goed zou zijn Friese woorden
tussen de Nederlandse tekst te brengen, ‘om het weren van vreemde woorden uit het
Nederlands’, dat vind ik onjuist: het zijn geen vreemde woorden! Vele Friezen zijn
b.v. vrij wat trots op sommige hun eigenaardig toeklinkende woorden en menen, dat
die nu eens vooral echt Fries zijn en - dan blijkt het vaak bij nader onderzoek, dat ze
ook elders voorkomen met ietwat andere klank. Zo b.v. b o e k d e l l i n g voor de
planken op de bodem van een roeiboot, wat ik bij Brusse in z'n Landloperij als
b u i k d e l l i n g vond op het niet Friese Texel; zo k l o e t voor schippersboom, dat
in de Reinaert ook voor komt en in de buurten van Gouda. En zo zijn er vele. Bij
Hooft en Bredero komen er ook vele voor. Die komen op uit h e t N e d e r l a n d s e
v o l k s d e n k e n en blijven daar in leven en dat is meestal heel wat anders dan
wanneer ze als de Franse woorden in het Nederl. van buiten af tot ons komen.
Natuurlik zullen woorden als de genoemde eerder in Friese, d.w.z. kust-streken
zijn ontstaan dan elders. Als het beschaafd ze niet wil, bewaren dialekt en gouwspraak
(het Tessels en het Fries b.v.) ze trouw als schatten, tot de auteurs ze nodig hebben.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Koninginnefeesten te Rosario de Santa Fé.
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Eene zeer aangename taak is het mij, voor Neerlandia verslag te mogen uitbrengen
van de alhier door de Hollandsche Kolonie gehouden goedgeslaag-
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de feesten, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina.
Het is een eigenaardig verschijnsel, dat de Hollanders in den vreemde in 't algemeen
weinig van aaneensluiting houden, dat zij liever het verkeerd begrip huldigen, dat
de Hollander, ook als eenling, sterk is in zijn isolement, in plaats van te trachten door
aansluiting op een of ander gebied iets goeds tot stand te brengen. Maar, waar het
een nationaal feest geldt, zetten zij, wat hen ook verdeelen moge op zijde. Dit al hans
is een gelukkig verschijnsel, dat de liefde voor Koningin en Vaderland onverflauwd
in de harten blijft voortwonen, voornamelijk van die Nederlanders, welke op niet te
jeugdigen leeftijd naar hier zijn gekomen. Van kinderen van Hollandsche ouders,
hier geboren, van welken velen hun moedertaal niet of maar zeer gebrekkig kennen,
kan men uitteraard zulk eene aanhankelijkheid aan het Moederland niet verwachten.
Toch kan die worden opgewekt en verlevendigd. Vandaar dat onze feestcommissie,
bestaande uit de heeren H.J. Harting, president; J. Lanser, secretaris-penningmeester;
A. Bovenkerk, J. Wijnbergh en A. Frontroth, er ieder jaar toe besluit, ook al moet
daardoor nog wat dieper in de beurs worden getast, om voor de kinderen ook een
feest in te richten.
Ditmaal waren in de versierde zaal ruim een honderdtal kinderen in feestdos en
van Oranjestrikjes voorzien met hunne begeleiders bijeen. Dat de kinderen hebben
genoten, behoeft geen betoog. De verschillende voorstellingen die de cinematograaf
te aanschouwen gaf, door de directie met zorg uitgekozen, voldeden bijzonder en bij
de grappige tooneeltjes ging herhaaldelijk een schaterend gelach op. In de beide
pauzen werden allerlei versnaperingen uitgereikt en de volksliederen gezongen,
terwijl aan het slot door een koor van jonge dames het ‘Wien Neêrlandsch Bloed’
ten gehoore werd gebracht. Bij het verlaten der zaal werd den kinderen een fraai
portret van Hare Majesteit uitgereikt.
Dit feest zal bij de kleinen ongetwijfeld nog lang in prettige herinnering blijven.
's Avonds werd in de met vlaggendoek en groen versierde zaal der societeit
‘Garibaldi’ het feest voor de grooten gehouden. De zaal, geheel gevuld, bevatte ruim
300 personen. Het keurige, in de nationale kleuren gedrukte programma, bestond uit
24 nummers.
Nadat de consul de zaal was binnengetreden en door allen het volkslied was
aangeheven, werd het feest geopend met eene rede, gehouden door den president der
feestcommissie. Nadat deze eerst herinnerd had aan het vele goede, dat wij aan het
Oranjehuis hebben te danken, en aan de weldadige regeering van H.M. Koningin
Wilhelmina, daarbij o.a. ook wijzende op den bloei van de scheepvaart, gaf dit spreker
aanleiding om met een enkel woord te herinneren aan de uitbreiding die de
Zuid-Amerika-lijn heeft ondergaan, welke uitbreiding er toe zal kunnen medewerken
om de handelsbetrekkingen tusschen Argentinië en Holland te verlevendigen en
tevens ook de emigratie zal kunnen bevordren. Emigratie toch kan voor velen een
uitkomst zijn, gegeven het feit, dat de strijd om het bestaan in het Vaderland steeds
moeitevoller wordt, een verschijnsel, niet zoozeer wijzende op afnemende welvaart,
als wel meer daarop, dat de aanwas der bevolking geen gelijken tred houdt met de
uitbreiding der bestaansmiddelen.
Na het nu 10-jarig bestuur van H.M. herdacht te hebben en na den consul, den
heer G.J. van Oppen met eenige hartelijke en van veel waardeering getuigende
woorden te hebben toegesproken, daarbij den wensch uitende, dat de heer Van Oppen,
die met woord en daad steeds zooveel belangstelling toont in de kolonie nog vele
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jaren onze vertegenwoordiger zal mogen zijn, eindigde spreker met de voorlezing
van een telegram van dankbetuiging namens de Koningin ontvangen op een Haar
door de feestcommissie gezonden gelukwensch, waarop luide toejuichingen volgden
Hierna werd door een meisjeskoor het ‘Wien Neêrlandsch Bloed’ gezongen, waarna
door den consul een toespraak werd gehouden.
Na eenige woorden te hebben gewijd aan de nationale driekleur als het symbool
onzer eenheid, gaf spreker er zijne voldoening over te kennen, de Kolonie in zóó
grooten getale bijeen te zien om den verjaardag onzer Koningin te vieren.
Na verder de aanwezigen nog te hebben opgewekt tot meerdere aaneensluiting,
tot getrouwe bijwoning der godsdienstoefeningen der hier onlangs opgerichte
Evangelisatie-vereeniging; tot algemeene toetreding als lid van het ziekenfonds ‘De
Eendracht’, eindigde spreker aldus:
‘Wij wonen in Argentinië; wij zijn hier gekomen, omdat het ons geloof was dat
wij het hier beter zouden vinden dan in ons Vaderland. Dat wij ons niet vergist
hebben, kunnen allen die de zaal rond zien, getuigen. Maar hierdoor hebben wij ook
een plicht te vervullen, die wij nimmer mogen vergeten en wel die van dankbaarheid
jegens de Republiek, die ons zoo goed heeft ontvangen. En de wijze om dezen dank
te toonen is, door een voorbeeld te zijn van zedelijk leven, gestadigen arbeid en
gematigdheid in alle opzichten. Dan kunnen wij ons hoofd hoog houden, dan weten
wij, dat wij ook iets hebben gedaan tot het instandhouden van den goeden naam door
onze voorvaderen verworven, dan weten wij, dat wij als Nederlanders onzen plicht
hebben gedaan’.
Met den wensch, dat God onze geliefde Koningin nog zeer lang moge sparen tot
het welzijn van Nederland en de Nederlanders, eindigde spreker zijn geestdriftig
toegejuichte rede.
Daarna werd door het meisjeskoor het Argentijnsche Volkslied aangeheven, waarna
de verschillende nummers van het programma uit muziek, zang en voordrachten
bestaande, werden uitgevoerd, die veel bijval mochten vinden.
Een bal besloot de feestviering.
Ver van het vaderland en toch in het vaderland, zoo hebben velen zich gevoeld
dien avond.
Moge het der feestcommissie nog vele malen gegeven zijn met evenveel succes
dergelijke feesten tot stand te brengen, welke er zooveel toe bijdragen om den band
met het vaderland te versterken.
H.J. HARTING.
R o s a r i o d e S a n t a F é , September '08.

Allerlei en mededeelingen.
De reis van Dr. Kiewiet de Jonge naar Zuid-Afrika.
27 October vertrok onze voorzitter van Rotterdam met de Gertrud Woermann,
uitgeleide gedaan door familie, vrienden en bestuurders van het A.N.V.
De berichten, die nu en dan Dordrecht uit havenplaatsen bereiken, spreken van
een voorspoedige vaart.
Bij het uitkomen van dit nummer is de Woermann reeds den Indischen Oceaan
ingestoomd.
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Den 12den December hoopt Dr. Kiewiet de Jonge te Durban den
Zuid-Afrikaanschen bodem te betreden.
Onze beste wenschen vergezellen hem.

Nederlandsche nijverheid in het Buitenland.
Uit Zweden meldt een lid van het A.N.V, dat er dit jaar te Archangel (Rusland) door
Nederlanders een stoomzaagmolen is gebouwd, die den naam draagt van ‘Prins
Hendrik’, waartoe Z.H. telegrafisch toestemming gaf.
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Beleefd verzoek aan Buitenl. leden.
De buitenlandsche leden worden uitgenoodigd hun bijdragen voor het jaar 1909
gereed te houden, opdat ze bij eerste aanbieding der kwitantie kunne worden voldaan.
Voor zoover zij wonen in oorden, waarheen rechtstreeks van Nederland uit of door
bemiddeling onzer Vertegenwoordigers geen kwitanties kunnen worden aangeboden,
verzoekt de algemeene penningmeester hun het verschuldigde in J a n u a r i aan zijn
adres, S i n g e l 157, D o r d r e c h t te willen zenden.

Het Nederlandsch Lied.
De Redactie van het Utrechtsch Studenten-Weekblad Vo x S t u d i o s o r u m heeft
in haar blad een krachtigen oproep gedaan aan de studenten om Coers' Liederbeweging
allerwege krachtig te steunen.
De onvermoeide strijder schreef enkele weken in hetzelfde weekblad o.m. terecht:
‘Het hebben van een eigen Lied is een der hoofdfactoren van een eigen nationaliteit.
Het minachten van zijn Lied kan niet zijn 't kenmerk van een werkelijk vrij volk’.
Coers' Liederkoor, koor der Vereeniging Het Nederlandsche Lied gaf 25 October
in het Leidsche Volkshuis een welgeslaagde uitvoering.

Nieuwe woorden.
Van drie lezers hebben wij op ons stukje ‘Nieuwe woorden gevraagd’ antwoord
gekregen.
Mevrouw Nellie van Kol schrijft:
‘Als men een automobiel “tuf-tuf” noemt naar 't geluid, waarom dan
niet een motorboot “tufboot” noemen, ook naar 't geluid?
Met den tufwagen tuft men dan over de wegen, met de tufboot over 't
water. Men gebruikt toch ook het woord “stoomen” voor spoorwagens en
stoombooten. Men zou misschien ook kunnen spreken van een “watertuf”,
wat makkelijker vloeit dan “tufboot”.
Bestaat er voor al die vliegmachines niet reeds een goed woord,
“luchtschip”? Het zal toch altoos meer een schipperen met de winden
blijven dan een luchtig vliegen, en voor het woord “zwever” vooral in
zoo'n toestel toch wel een beetje erg onbevallig. Een “luchtschip” doet
van zelf denken aan iets groots, dat met inspanning en beleid de
natuurkrachten beheerscht’.
T u f b o o t (een ander lezer stelt dit woord ook voor), en w a t e r t u f mogen er,
dunkt ons, beide wezen. En inderdaad, evenals men te water en te land stoomt, kan
men op het vaste en het onvaste element tuffen.
‘Al die vliegmachines’ met het eene woord luchtschip aanduiden lijkt ons niet
aanbevelenswaard. Want er is een kenmerkend onderscheid tusschen de bestuurbare
luchtgevaarten, waarvan men tegenwoordig leest. Men heeft er die lichter, en men
heeft er die zwaarder dan lucht zijn. Die lichter dan lucht zijn hebben een, met een
of ander gas gevulden, bol, die ze omhoog tilt en zwevende houdt; die zwaarder zijn
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dan lucht worden door enkel beweging opgeheven en opgehouden. Het spraakgebruik
nu heeft reeds aan de eerste - de bestuurbare luchtballonnen - den naam van
luchtschepen gegeven, in onderscheiding van de tweede soort, de aëroplanen, in ons
land al vlieg- of zweeftoestellen of -tuigen genoemd. Het gaat dus niet meer aan,
beide soorten luchtschepen te noemen; trouwens de vliegtuigen zijn voor die benaming
niet omvangrijk genoeg; eerder zou dan l u c h t b o o t in aanmerking komen.
Maar is de vorm en de beweging van zoo'n vliegtoestel onbevallig? Het is een
kwestie van smaak. Wij voor ons hebben er, in afbeelding, al gezien, die ons zeer
bevallig van vorm leken, en uit de beschrijvingen van de luchttochten der Wrights,
van Farman en anderen moeten wij opmaken, dat de bewegingen dezer ijle
luchtgevaarten sierlijk kunnen zijn als het zweven en zwenken van vogels.
De Eerw. heer L.J.J.M. Poell te Tilburg schrijft ons:
‘Naar aanleiding der vraag om nieuwe woorden meld ik U, dat wij wel
konden zeggen: wij mo(o)t(t)erden de Zuiderzee op; en de gebroeders
Wright vonden een zwever uit’.
Z w e v e r lijkt ons aardig gevonden. In plaats van vliegtoestel of vliegtuig kon
vlieger niet dienen, omdat het in het Nederlandsch reeds iets anders beduidt, maar
dat bezwaar geldt niet voor z w e v e r in plaats van zweeftoestel of zweeftuig. Allicht
zullen er echter zijn, die de snelle beweging van de aëroplaan wel in het vliegen,
maar niet in het zweven uitgedrukt vinden; al is 't waar dat ook met het woord
aëroplaan het zweven op luchtagen is weergegeven.
En waarom niet m o t e r e n ? Het ziet er wat raar uit en schijnt (niet bij den schrijver,
die natuurlijk Latijn kent) op een bedenkelijke uitspraak van het woord motor te
duiden, maar de klank is door het woord boteren bekend.
De volksmond doe in hoogsten aanleg uitspraak.
***
In de Kampioen, het weekblad van den Wielrijdersbond, stelt de heer W.P.A.
Harte, naar aanleiding van ons stukje, een paar andere woorden voor.
De beweging van de motorboot zou hij v o n k e n willen noemen. ‘De vonk hier
is toch oorzaak, evenals het zeil van het schip (we zeilden) en de stoom van de
locomotief en de stoomboot (we stoomden), van het voortbewegen van de motorboot.
Het woord is daarbij kort en bondig, en makkelijk vervoegbaar, bijv. Een v o n k b o o t ,
of liever nog v o n k e r , en wij v o n k t e n naar Marken enz.’
De heer Harte beproeft ook zijn vernuft op een Hollandsch woord voor aëroplaan.
Hij stelt voor w i e k e r met het werkwoord w i e k e n . ‘De wieken van een vogel,
de wieken van een molen, alle geven ze het denkbeeld van vliegen en draaien, en ze
zijn, evenals het zeil van een schip (zeilen) en de stoom van locomotief en stoomboot
(stoom) oorzaak van die voortbeweging’.
Ons bezwaar zou zijn, dat het werkwoord w i e k e n , in dichterlijke taal van het
vliegen der vogels gebruikt, ons nadrukkelijk de slaande beweging van de vleugels
voor den geest brengt, en de vleugels van de vliegtuigen zijn bewegingloos. Wij
hebben al wel gelezen van nieuwe toestellen, waarvan de zijwaarts uitstekende deelen
te bewegen zijn, maar dat zou alleen voor het evenwicht dienstig wezen. In elk geval
zijn er nog geen toestellen bekend die met die vleugels de vliegbeweging maken. De
bladen der schroeven bewegen daarentegen zoo snel, dat ze er nagenoeg onzichtbaar
door worden. Dit in aanmerking nemende, neigen wij er toe aan den naam
z w e e f t u i g of z w e r v e r de voorkeur te geven. Het middel der beweging niet
ziende, zal men, dunkt ons, den indruk krijgen van een toestel dat snel voortzweeft.
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Met dat al blijkt er, dat men hier te lande ijverig zoekt naar een goed woord. Wij
konden er wel eerder een rijk zijn dan goede zweeftuigen zelf. En er zoo te hebben
in ons land is vooral van geen minder beteekenis.
***
In een volgend nummer van de Kampioen noemt een inzender het woord f l u k s ,
dat hij in de Nieuwe Courant voor vliegtuig heeft zien gebruiken. De redacteur van
de Kampioen vindt 't al te makkelijk om op die manier woorden te bedenken, en
beveelt op verschillende gronden, als niet minder goed dan f l u k s , aan: plots, klets,
kwats, flits, flats, floeps, glits en schits. En voor een auto dan nog: rits.
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LAAGVEEN - Korte Turfstekerij - Nieuw-Amsterdam (Drente).

HOOGVEEN - Het graven van lange turf.

Afdrukken van platen voorkomende in den nieuwen Dagkalender ‘NEERLANDIA’, uitgave La Rivière
& Voorhoeve, Zwolle.
Nieuwe Kanaal - Leeuwarden (Friesland).
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Oud-Nederlandsche Boerendansjes.
Onlangs werd in Neerlandia gevraagd, waar de Oud-Nederlandsche Boerendansjes
van W.F. Siep te krijgen zijn. De toondichter schrijft ons uit Weltevreden:
‘Ze zijn vroeger uitgegeven bij Stumpff, Algemeene Muziekhandel, Spui,
Amsterdam en reeds lang uitverkocht. In 1897 echter zijn ze wederom verschenen
onder den titel “Danses Neerlandaises” in 2 Suites voor piano of strijkorkest
(symphonie) bij Enoch & Cie., Parijs, Boulevard Montmartre. Deze zullen echter bij
Stumpff ook thans nog wel te krijgen zijn’.

Uit St. Petersburg.
Men deelt aan Neerlandia mede, dat tegenwoordig in de Hollandsche Kerk te St.
Petersburg weer om den anderen Zondag in het Duitsch en het Nederlandsch gepreekt
wordt.

Het Maleisch in Japan.
Volgens het Va d e r l a n d ontving een boekhandelaar te 's Gravenhage dezer dagen
uit Japan een groote bestelling Maleische leer- en leesboeken.

Tentoonstelling van Australische monsters.
In het Bureau voor Handelsinlichtingen, Oudebrugsteeg 16, zijn tot 24 dezer
tentoongesteld onderscheiden Australische mineralen, alsmede looistoffen en
ledermonsters, welke op initiatief van den Consul-Generaal Bosschart te Melbourne,
zijn bijeengebracht uit Victoria, Queensland, Zuid-Australië, Westkust van Tasmanië.

Wet op het Nederlanderschap.
‘Verblijf in den vreemde behoort geen verlies van het Nederlanderschap ten gevolge
te hebben’, was een der stellingen waarop de heer H.Ph. de Kanter Jr., secretaris der
Afdeeling Haarlem A.N.V. Vrijdag 6 November te Leiden bevorderd is tot doctor
in de rechtswetenschap.

Een overwinninkje.
De douanenkaarten van den A.N.W.B. voor België waren tot heden alleen in het
Fransch opgesteld. Ambtelijke personen beweerden heel lang dat daaraan niets te
doen was.
Dank zij echter het doorzettingsvermogen van den heer A. Loosjes, jur.-student
te Leiden is het, ook door medewerking van den heer L. Augusteyns, een Vlaming,
mogen gelukken dat voortaan genoemde kaarten in het Nederlandsch en Fransch
zullen worden gedrukt.

Tucht-Unie.
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Zaterdag 31 October werd te Utrecht de stichtingsvergadering der Tucht-Unie
gehouden onder leiding van den heer Edo Bergsma, voorzitter van den A.N.W.B.
De grondgedachte, uitgegaan van de heeren J.M. van Hoogstraten en Luit. H.J.D.
van Maanen, heeft door samenwerking voornamelijk van het A.N V. en
Volksweerbaarheid, tot de stichting geleid.
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge werd met algemeene stemmen tot eere-voorzitter
benoemd.
Vereenigingen kunnen lid worden voor ten minste f 10. -, personen voor ten minste
f 1. - per jaar.
Als zetel werd gekozen: Utrecht.
Voorloopig blijft het Secretariaat nog gevestigd Wijnstraat 81, Dordrecht.

Die skoone Hollandske taal.
Bij de lezing van Hugo Verriest, dezer dagen te Hilversum gehouden, vertelde die
fijne, geestige Pastoor over de jeugd van Guido Gezelle. Als 15-jarige knaap kwam
hij als portierke op het Groot Seminarie; hij was dus niet langer bij zijn ouders, doch
leefde in het Seminarie.
‘Thuisligger noemen wij dat in Vlaanderen’, verklaarde de verteller, die in zijn
geheele voordracht voortdurend zoo'n krachtig propagandist voor zijn Vlaamsche
taal was.
‘Hoe noemt gij dat in het Hollandsk, ons thuisligger?’, vroeg hij de zaal in.
En een bekend letterkundige, die ingespannen te luisteren zat, nu de eerste wilde
zijn om den spreker te hulp te komen, met krachtige stem: ‘Intern!’
Daarop Verriest met zijn aardige, ondeugende stem, zijn frissche oude gelaat één
guitigheid: ‘Ja, ja, die skoone Hollandske taal toch!’
(Alg. Hbld.)

Paragraafteekens en N's te weinig.
De laatste lijst der Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren in het
Buitenland telt 'n 600 namen.
Met een paragraafteeken zijn aangeduid de Nederlanders onder hen, er zijn er goed
geteld 123.
Aan de ambtenaren met een N achter hun naam kan in het Nederlandsch geschreven
worden. Hun aantal bedraagt 241.

Aanvulling der Sprekerslijst.
28. Coers' Liederkoor, Koor der Vereeniging ‘Het Nederlandsch Lied’.
De heer F.R. Coers F. Rzn. te Utrecht geeft alle gewenschte inlichtingen.
29. J.H.J. Hamelberg, Maarssen.
De kolonie Curaçao.
30. R.H. Rijkens, Valkenboschlaan 172, Den Haag.
Voordracht over de Ned. Antillen, met lichtbeelden.
31. K. Supheert, gep. predikant van Bonaire, Harderwijk.
Voordracht over de kolonie Curaçao, veraanschouwelijkt door lichtbeelden,
kaarter, platen, foto's, voorwerpen uit het dieren-, planten- en delfstoffenrijk,
kunstnaaldwerk enz.
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32. Albert Vogel, 's Gravenhage.
Treurspelen van oude en moderne dichters; voordrachten met muzikale
begeleiding.

Mej. Dr. Van de Graft, in de lijst van het Oct.-nr. vermeld, verzoekt ons te berichten,
dat onder de Maria-legenden te verstaan zijn de 15de eeuwsche prozalegenden.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
F.W. Adrian, vroeger Româno Americana, Ploesti (Rumenië).
J. Felderhof, vroeger p/a. Soc. Româno Americana, Bulevardul Elisaveta,
Bucarest (Rumenië).
P.J. Lookeren Campagne, vroeger Soc. Româno Americana, Ploesti (Rumenië).
L. Hupkes, vroeger Str. Isvor 59, Bucarest (Rumenië).
F.C. v.d. Eyken, vroeger Str. Berzei 49, Bucarest (Rumenië).
H. Hesterman, vroeger 22 Harrisonstreet, New-York, N.-Y.
Henri L. Boissevain, vroeger Scheepmakershaven 38, Rotterdam.
Mevr. A. Rolff, vroeger Paramaribo (thans in Nederland).
Enkele stukken moeten wachten op plaatsruimte.
Red.
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Julius Sabbe.
Op Zondag 6 December werd aan den grijzen Julius Sabbe door de Brugsche
Afdeeling van het Willems-Fonds een hulde gebracht, waaraan zijn Vlaamsche
vrienden uit andere plaatsen van harte hebben deelgenomen. Het was Pol de Mont,
die in de feestrede de flaminganten loopbaan van Sabbe schetste. Wie zou 't ook in
sierlijker taal, met gloeiender geestdrift doen?
Te Brugge was het politieke feestviering. Neerlandia mag ook wel, buiten de
politiek, herinneren aan die vruchtbare loopbaan.
Zes en dertig jaar lang is Sabbe leeraar geweest aan het Athenaeum te Brugge en
heeft geslachten na geslachten met zijn Vlaamsche geestdrift bezield. Brugge heeft
hem veel te danken. Zonder Bruggeling te zijn - hij werd te Gent geboren den 14
Februari 1846, het jaar toen Ledeganck zijn ode aan Brugge schreef - heeft hij de
stad liefgehad als ware zij zijn vaderstad geweest en heeft gearbeid aan haar stoffelijke
en geestelijke opbeuring.
Hij heeft den Bruggelingen den trots op het voorgeslacht ingeboezemd en zijn
geestdrift heeft op de groote markt te Brugge het standbeeld van Breydel en De
Coninck doen verrijzen. Hij heeft hun liefde en eerbied doen krijgen voor de
monumenten uit een grootsch verleden. Van hem gaat het denkbeeld
Brugge-Neurenberg uit en thans is Brugge de eigenaardigste, mooiste stad van België.
Hij wou dat Brugge zou herleven uit zijn verval. Dat maakt hem tot den bezielden
heraut van de Maere's grootsche plannen voor Brugge-Zeehaven. Aan zijn taaiheid
in den strijd daarvoor is het grootendeels te danken, dat die plannen verwezenlijkt
werden.
Van de Brugsche Afdeeling van het Willems-Fonds maakte hij een brandpunt van
Nederlandsche beschaving.
Geen vraagstuk in verband met Vlaanderen's kunstroem liet hem onverschillig.
Peter Benoit's Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen was een stedelijke
muziekschool. Hij wou dat ze zou worden een Koninklijk Conservatorium net zoo
goed als die van Brussel, Gent en Luik. Dat is ze ook geworden.
Sabbe heeft zijn plaats in onze letterkunde als dichter en proza-schrijver. Hij was
steeds een warm apostel van de Grootnederlandsche beweging, een trouw bezoeker
van de Nederlandsche Congressen, waarvan hij een, dat van Kortrijk, met talent en
gezag heeft voorgezeten.
Neerlandia gedenkt het dankbaar, dat hij, bij het verschijnen van het eerste nummer
van ons orgaan te Gent op 11 Juli 1896, de vroegste geestdriftige medewerker is
geweest en sluit zich aan bij de hulde, die hem thans gebracht wordt.

Voor Curaçao.
Voor de noodlijdenden op Curaçao werd reeds f 3984.51½ ontvangen, waaronder
belangrijke giften van H.M. de Koningin, H.M. de Koningin-Moeder en Z.K.H. den
Prins.
Waar Zij zijn voorgegaan, mogen de Nederlanders meer dan tot nu het geval is
volgen om den steigenden nood der Kolonie te helpen lenigen.
De bede om hulp uit Curaçao tot ons gekomen was zeer dringend, maar heeft zeer
onvoldoende deernis gewekt.
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Mogen de Afdeelingen, die thans pogingen aanwenden om gelden in te zamelen,
veel steun vinden.
En laat ieder in zijn kring nog eens aansporen tot de zoo hoog noodige hulp.
Laten de honderden duizenden worden!

Bericht.
Even voor het afdrukken van dit nummer is telegrafisch bericht ingekomen, dat Dr.
Kiewiet de Jonge 14 December te Durban is aangekomen.
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Hollandsche herinneringen in Noordwest-Duitschland.
Het is van algemeene bekendheid, dat de bevolking van geheel de kuststrook van
(Noord) Duitschland een Duitschen tongval (of liever tongvallen) spreekt, welke
groote verwantschap met het Nederlandsch vertoonen, zelfs in die mate, dat in het
brein van geestdriftige Vlamingen reeds de gedachte aan eene algemeene
Nederduitsche taal kon ontstaan, in welke toekomst taal zoowel Vlamingen of
Hollanders als Noord-Duitschers hunne eigen spraak zouden wedervinden.
Misschien is het minder bekend, dat in lang vervlogen tijden de Hollanders zelven
als kolonisten gevestigd waren op de moerassige kusten van Noordwest-Duitschland,
en dat hun verblijf nog sporen heeft nagelaten.
De streek moest hen waarlijk aantrekken. ‘Dit is oud waterland’, aldus prof. Linde
in zijn prachtwerk ‘Die Niederelbe’, - ‘water en land doordringen elkander hier zoo
als nergens anders. Water wordt land, land wordt water, tusschen de huizen liggen
de schepen, en de huizen op palen liggen in het water. Het water stroomt in de diepte,
het welt op, het overstroomt de dieper liggende streken, het weeft een vochtigen
nevelsluier over den bodem. Dat is het geschenk der natuur, het eigenlijke bijzondere,
waaruit alle eigenaardigheden zich laten verklaren. Van het water komt de horizontale
lijn, het elementaire, de zee-vlakke horizont met daarboven het oneindige
hemelgewelf. Dat is het, wat het moeraskind in den vreemde nooit vergeet, waar het
naar smacht, zooals de Zwitser naar zijne bergen...’
Naast overgebleven kenteekenen van oud-Saksische vestigingen steekt het
buitengewoon nette werk der latere Hollandsche volksplanters duidelijk af. In 1106
verschenen zij voor den aartsbisschop Friedrich te Bremen en verzochten een tot
dusver onbebouwde moerassige streek te mogen ontginnen. Dit is het ‘Hollerland’
bij Bremen, nog heden naar hen zoo genaamd. Reeds een menschenleeftijd later
spreekt eene oorkonde van het ‘Holländervolk bei Stade’, in 1143 blijken zij bij
Hollern te zijn gevestigd, in 1197 aan de Eschede (Este). Zij duiken op in de
‘Ostemarsch’, bij Kadenberge, Geversdorf, Belum, aan de Mehe, in Osten, Bülkan,
Oppeln. Zij zijn te vinden in Süderende, Kehdingbruch, op de Elbe-eilanden, op
Finkenwärder, bij Harburg, Friesenwärder, in de Artlenburger Marsch, en op tal van
andere plaatsen. Bijna nog meer dan toevallig overgebleven oorkonden herinneren
dorp- en plaatsnamen aan de kolonisten: Hollern, Hollerwisch, Hollernstrasse,
Hollerdirch, Hollerschleux, Hollerwettern, Hollerndorf, Hollerstück, Holländer Siel,
Holländerdorf, Hollerstückbrücke, Hollersche Damm, Holländertor. Op Vlaamsche
kolonisten wijst misschien de Flamweg en Flamwettern bij Elmshorn. Ook de
eigenaardige dorpsnamen, uitgaande op ‘kop’, die behalve in Nederland, slechts aan
de Nederelbe te vinden zijn, wijzen op Hollandschen oorsprong: Frankop, Ninkop,
Ladekop, Ditterskop, Heringskop, Dodenkop, Willerskop, Rosskop, Grevenkop,
Elskop, Falkenkop.
Men herkent den Hollandschen invloed in termen of namen als ‘Wetterungen’
(weteringen), ‘butendieks’ (buitendijks), ‘Graft’, ‘Wurt’, ‘Delft’, ‘Steert’, ‘Polder’,
‘Geest’; de Hollandsche afstamming in een vrouwennaam als ‘Trin Gretj’.
Wellicht kan men een herinnering aan het Oud-Hollandsche stugge karakter vinden
in het opschrift op eene boerderij ‘Bliw buten, edder ick smit di up de Snuten’, dat
zelfs heden nog niet kwaad zou aangebracht zijn op het ophaalbruggetje bij een dier
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met slooten omringde boerenwoningen, die men in ons polderland zoo vaak ziet, en
waar men in een fier isolement nog steeds zijne kracht schijnt te zoeken!
Door de oude kolonisten van Hollandschen bloede werd met ongemeene vlijt en
bekwaamheid een groot deel van het ongenaakbare moerasland herschapen in goed
akkerland, dat na het tweede jaar soms reeds pacht kan opbrengen. In hun omdijkte
wereld ontwikkelde zich een dijkrecht, dat in sommige zijner beginselen nog altijd
overeenstemt met het recht van onze heemraadschappen en polders. Nog heden staan
daar de Hollandsche dijken als bescheiden gedenkteekenen van oud-Hollandsche
onversaagde werkkracht.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Iets over Egypte.
Tijdens mijn laatste verblijf in Nederland, noodigde het A.N.V. mij uit te Dordt een
zittingsdag te houden Ofschoon mijnerzijds niet veel verwachting gekoesterd werd,
omtrent de belangstelling die iets dergelijks voor Egypte zou kunnen opwekken in
ons land, viel het resultaat toch nog tegen. Slechts enkele personen kwamen
inlichtingen vragen, die volgens mijn beste weten werden verstrekt. Een Hollandsch
spreekwoord zegt: ‘Onbekend maakt onbemind’ en dit zal ook wel van toepassing
zijn in het onderhavige geval. Het is daarom dat ik mij verplicht acht het een en ander
in Neerlandia omtrent Egypte mede te deelen, om eenerzijds wat meer belangstelling
op te wekken voor de toekomst en anderzijds een duidelijk en getrouw denkbeeld te
geven aan lezers van het tijdschrift van het A.N.V. over de beteekenis van Egypte
als arbeidsveld voor Europeesch intellect en Europeeschen ondernemingsgeest.
De ervaring bij de eerste proef van Nederlandschen ondernemingsgeest in dit land
is treurig geweest. Men zal zich herinneren, de grootsche verwachtingen die
gekoesterd werden van een hotel te Port-Said, dat door Nederlandsch kapitaal werd
gebouwd, kort na de opening van het Suezkanaal, hoe deze onderneming een
volkomen fiasco is geworden en al het daaraan bestede geld verloren is gegaan. Dit
voorval schijnt voor goed het Hollandsche kapitaal schuw gemaakt te hebben voor
belegging in Egypte en dat is jammer genoeg, want ware in dien tijd in Cairo gebouwd
geworden instede van te Port-Said, dan zou het resultaat gansch anders zijn geweest.
In 1876 was Ismail Pacha de Khedive van Egypte. De verkwistingen waaraan deze
Onderkoning zich schuldig maakte zijn voldoende bekend. Hij bracht het land aan
den rand van ondergang, maar tevens heeft hij door zijn grootsche werken waarvan
het leveren der noodige werkkrachten voor den bouw van het Suezkanaal een der
voornaamste was, heel veel gedaan wat thans van groot algemeen belang is geworden.
Het was Ismail Pacha die de komst van Europeanen aanmoedigde in zijn land, dat
vóór hem tot volkomen barbaarschheid was teruggegaan, na in den ouden tijd het
centrum der beschaving geweest te zijn.
Ismail gaf tijdens zijne regeering groote terreinen te Cairo kosteloos in eigendom
aan hen die daarop bouwen wilden. Personen zijn nog in leven, die een terrein
geschonken kregen voor huizenbouw, welke nu in het midden van Cairo liggen en
voor een paar jaren voor f 500. - per M2. van eigenaar verwisselden.
Deze tijden zijn nu voorbij, niemand mag denken, aan de mogelijkheid dat zulke
gelegenheden zich weer zullen voordoen. Maar toch bedenke men wel hoe betrekkelijk
jong de beschaving nog is in het stadium van terugkomst, aan de oevers van den
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ouden Nijl, en hoe ontzettend veel nog gedaan kan worden, voor die het oude peil
heeft bereikt.
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Alleen het mededoen aan dit werk is op zich zelf reeds verdienstelijk, en nog slechts
een zeer luttel aantal Nederlanders nemen daaraan deel. Pioniers op dit gebied zijn
op dit oogenblik, de heeren Pennings en Bijl, die te Calioub als zendelingen zijn
gevestigd. Vooral het weeshuis door den heer Pennings opgericht verdiende meer
steun uit Nederland dan het thans geniet.
Op het gebied van nijverheid moet ik wijzen op het groote aannemingswerk in het
Suezkanaal, van de bekende firma Volker & Bos. Onder leiding van den heer C.H.
Kraayeveld is daar eene belangrijke nederzetting van Hollanders bezig verbetering
aan te brengen in het kanaal.
Te Luxor woont de heer J.H. Insinger, die sedert een kwart eeuw inwoner is geweest
van dit land.
Overigens zijn er bijna geen Nederlanders hier. Daardoor is het ook tot voor korten
tijd niet mogelijk geweest Nederlanders te vinden voor het Consulaire corps. Dat,
toen daarin verandering kwam, onze regeering toch geen Nederlander als Consul te
Cairo aanstelde bij het openvallen eener zoodanige betrekking, is een van die
raadselachtigheden, waarvan eene regeering zich nu eenmaal niet schijnt te kunnen
onthouden.
Op welk gebied kan zich nu een Nederlander economisch in Egypte bezig houden?
hoor ik reeds den man van zaken vragen, en voor dezen is mijn antwoord als volgt:
Egypte is in de eerste plaats geschikt voor den landbouw, een land met bij uitstek
vruchtbaren bodem, waar de aarde met goud terug geeft, wat gij in zilver daarin
belegt. Voor den landverhuizer, den man met kleine middelen, die met eigen arbeid
zich wil opwerken is hier slechts een zeer beperkt arbeidsveld. Het klimaat in de
wintermaanden verrukkelijk, is in den zomer ongeschikt voor den Europeeschen
boer. Maar voor enkele goed onderlegde landbouwers, die hier op jeugdigen leeftijd
komen, eerst eene ondergeschikte betrekking zoeken bij een groot grondeigenaar en
dan na zich het Arabiesch volkomen machtig te hebben gemaakt, voor eigen rekening
zich gaan bezig houden met tuinbouw, maar vooral boomkweekerij en vruchten
veredelend, is een goede toekomst weggelegd.
Want zij zijn dan in staat te laten werken den inlandschen arbeider, den fellah, die
goede behandeling zeker op prijs zal stellen, en zoo men hem in de winst laat deelen
en goede adviezen weet te geven om de opbrengst van den bodem te verhoogen, een
ijverig dienaar zal wezen voor zijn werkgever. De fellah is ijverig en spaarzaam,
zoomede voor rede vatbaar, wanneer hij weet te doen te hebben met iemand, die de
taal des lands volkomen machtig is en zijne zeden en gewoonten begrijpt.
Een Engelschman met geringe middelen hier gekomen, doch op de hoogte van
zuivelbereiding heeft zich een fortuintje gemaakt met eene melkerij.
Maar veel is hier te doen voor groot kapitaal, dat zich bezig houdende met het
beheer en meer productief maken der groote domeinen van Pachas en Beys en het
invoeren in samenwerking met dezen van landbouw-industrie, minstens even goede
resultaten zou kunnen bereiken, als dergelijke instellingen in Indië bereikt hebben.
Kwam eene dergelijke groote handel- en landbouw-maatschappij voor Egypte tot
stand, dan zou weldra voor heel wat jeugdige Hollandsche werkkrachten hier een
arbeidsveld geopend worden. Voor dergelijke instelling is bovendien de Soudan een
nog maagdelijk veld, en wat daar bereikt kan worden op landbouw-industrieel gebied,
zoomede op dat van het mijnwezen, is niet te beschrijven zonder den schijn op zich
te laden van overdrijving.
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Als Vertegenwoordiger te Cairo stelt ondergeteekende zich steeds gaarne ter
beschikking van leden van het A.N.V. om inlichtingen te verstrekken over Egypte
en de Soudan. Moge daarvan door velen gebruik gemaakt worden, opdat een
zittingsdag in de toekomst een uitslag geve, die bewijst dat Nederland ook in deze
streken mede wil doen aan den strijd op handelsgebied.
De Vertegenw. van het A.N.V. te Cairo:
TH.F. VAN VLOTEN.
C a i r o , 21 November 1908.

St. Nicolaas te Berlijn.
Onder leiding van eenige dames uit de vereeniging ‘Het Hollandsch Gezelschap te
Berlijn’, Afd. van het Alg. Ned. Verbond, werd Zondag 6 December 11. het St.
Nicolaasfeest gevierd.
In het Vereenigingslokaal waren pl. m. 80 volwassenen en 'n groot aantal kinderen
te zamen. St. Nicolaas verscheen en werd met gejuich begroet. Deze hield een
toespraak tot de aanwezigen, o.a. er op wijzende van hoe 'n groot belang het is, dat
de Nederlanders alhier vast aaneengesloten strijden voor het doel van het Alg. Ned.
Verbond en van voornoemde Vereeniging.
Nadat St. Nicolaas de kinderen toegesproken had, werd hij door een der kleinen
in een gedicht begroet en zong 'n vierjarige dreumes hem het Ned. Verbondslied
voor.
Toen werden de geschenken en versnaperingen, door zijnen knecht, aan de kinderen
uitgereikt en de grooten van St. Nicolaaskoek voorzien. Na het vertrek van den
goeden Sint, bleef men nog lang gezellig bijeen. Zingen, voordrachten en koorgezang
wisselden elkaar af. Slechts noode verliet met laat op den avond dit zoo goed
geslaagde feest.
Een woord van dank komt toe aan de dames, die zich voor dien avond zooveel
moeite getroost hadden.
Let wel!
Nederlanders, tijdelijk te Berlijn vertoevende, zijn altoos welkom op de
wekelijksche bijeenkomsten van bovengenoemde Vereeniging, die elken
Woensdagavond 9 uur gehouden worden in het gebouw der Berliner Lehrer-Verein.,
Am Alexanderplatz, Berlin C.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Bestuursvergadering van Zaterdag 28 November
1908.
A a n w e z i g : Mej. E. Baelde en de heeren Dr. F. Buitenrust Hettema, Mr. A.B.
Cohen Stuart, Mr. W. Dicke, Dr. N. Mansvelt, Dr. J.B. Schepers, Dr. P.V. Sormani,
Prof. Dr. J. te Winkel en C. van Son, secretaris. De andere leden afwezig met
kennisgeving.
Bij ontstentenis van voorzitter en onder-voorzitter, leidt Prof. te Winkel de
vergadering.
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Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Onveranderd goedgekeurd.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
1. Schrijven van het bestuur der Afdeeling Brugge van 't Willems-Fonds met
uitnoodiging om het feest van Prof. Sabbe op Zondag 6 December bij te wonen.
Wordt besloten een brief met betuiging van hulde te zenden namens het bestuur.
Mededeeling wordt gedaan, dat het Hoofdbestuur een telegram zal zenden.

Neerlandia. Jaargang 12

230
2. Schrijven van Luit. N.T. Carstens te Zwolle met mededeeling, dat hij zal trachten
de leden aldaar tot een Afdeeling te vereenigen.
3. Verzoek der Stud.-Afd. Wageningen om een bepaling in haar reglement te
mogen opnemen, waarbij wordt toegestaan, dat de leden desnoods hun jaarbijdrage
in 4 termijnen kunnen betalen.
Daar bij toekenning van dezen maatregel niet zou kunnen voldaan worden aan
artt. 25 en 29 van het Groepsreglement, wordt besloten afwijzend op het verzoek te
beschikken.
4. Schrijven van den heer J.J.W. Eekhout te Haarlem, waarin deze o.m. er op
aandringt, dat het A.N.V. meer dan tot dusverre zich zal bekommeren om de Ned.
muziek, in het bijzonder de instrumentale.
De vergadering is van oordeel, dat persoonlijke aanstichting in dezen meer vermag,
dan b.v. een-rondschrijven aan de afdeelingen van Toonkunst. Bovendien is het
wenschelijk den uitslag der pogingen van den heer B. Zweers af te wachten (Zie
Neerlandia October, blz. 199).
De openbaarmaking van de lijst der oorspronkelijke composities zal ongetwijfeld
nut stichten.

Punt III. Begrooting voor 1909.
Een der leden bespreekt de wenschelijkheid voortaan ter betere beoordeeling der
Groepsbegrooting, ook inzage te mogen nemen van de Hoofdbestuursbegrooting,
die het groote batige saldo van Groep Nederland verslindt, waardoor deze Groep
voor onvoorziene uitgaven weinig of niets overhoudt.
De penningmeester wijst er op, dat het hoofddoel van de Groep o.m. is, het
Hoofdbestuur de geldmiddelen te verschaffen om de andere Groepen en Zelfstandige
Afdeelingen, alsmede de buiten Nederland gevestigde Nederlandsche en
Stamverwante kolonies in staat te stellen krachtig werkzaam te zijn voor de
ontwikkeling van het stambewustzijn. (Art. 2. 2o.).
Als Groep Nederland niet al wat zij kan geven, afdraagt aan het Hoofdbestuur,
kan dit onmogelijk aan zijn verplichtingen voldoen.
Tegen de i n z a g e der Hoofdbestuursbegrooting bestaat op zichzelf geen bezwaar.
De begrooting wordt onveranderd goedgekeurd (zie hieronder).

Punt IV. Verslag Afd. Stamverkeer.
Besloten wordt dit in Neerlandia op te nemen.

Punt V. Uitgave van het Boek over Nederland.
Uit de toelichting van een lid der commissie a.h. blijkt dat de voorbereiding der
uitgave van het boek nog niet geheel haar beslag heeft gekregen.

Neerlandia. Jaargang 12

Verdere bespreking wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

Punt VI. Uitgave van het Vlaamsche Reisboek.
De Afdeeling Stamverkeer is daarover in onderhandeling met Groep België, maar
kan den uitslag harer bemoeiingen nog niet meedeelen.

Punt VII. Aanstelling van correspondenten, waar geen Afdeelingen zijn.
De voorsteller van dit plan heeft hierbij gedacht aan de consuls van den A.N.W.B.
Het Dagel. Bestuur hoopt dit plan uit te werken en dan de Algemeene Vergadering
in dezen voorstellen te doen.

Punt VIII. Propaganda, in 't bijzonder in Friesland.
Wegens tijdsgebrek uitgesteld.

Punt IX. Bevordering van de inzameling voor Curaçao.
De secretaris geeft inlichtingen over de pogingen, die reeds zijn en nog worden
aangewend om zooveel mogelijk gelden voor de noodlijdenden bijeen te krijgen en
spoort de leden aan, elk in hun kring, het noodige te doen.
Na nog enkele besprekingen sluit de voorzitter de vergadering.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Begroeting der Groep Nederland van het A.N.V. voor 1909.
Ontvangsten:
1. Bijdragen der Afdeelingen volgens
Groepsreglement, berekend naar het
aantal leden op 1 November 1908.

f12144.50

2. Bijdragen der leden niet bij eene Afd. f1898. aangesloten, naar het aantal op 1
November 1908
3. Bijdragen der leden buiten Nederland, f1929.74
niet tot eene andere Groep of Zelfst. Afd.
behoorende, berekend naar het aantal op
1 November 1908
_____
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f15972.24
=====
Uitgaven:
1. Algemeene onkosten:
f1652 50

a. Salarissen

b. Kantoorhuur, belasting en f210. onderhoud
f950. c. Drukwerk,
kantoorbehoeften, porti enz.
d. Verschotten aan
bestuursleden en
afgevaardigden

f500. -

f3312.50

_____
2. Commissie voor de uitgave van een boek over Nederland

f60. -

3. Afdeeling Stamverkeer

f150. -

4. Geldelijke ondersteuning aan de Afdeelingen

f1000. -

5. Subsidies en lidmaatschappen:
a. Subsidie Alg. Bureau voor f50 Reclame en Reisinformatie
b. Lidmaatschap Tucht-Unie f10. -

f60. -

_____
6. Buitengewone uitgaven

f100. -

7. Voordeelig saldo

f11289.74
_____
f15972.24
=====

(w.g.) W. DICKE, Penningm.
Goedgekeurd in de bestuursvergaderingvan 28 Nov. 1908 te Dordrecht.
J. TE WINKEL, wn. Voorz.
C. VAN SON, Secr.

Van de Afdeelingen.
(Den Afd.-Secretarissen wordt dringend verzocht voor deze rubriek meer
mededeelingen in te zenden).

Amsterdam (V.U.).

Neerlandia. Jaargang 12

Als waarnemend secretaris dezer Afdeeling 's wegens het bedanken van den heer A.
Winckel, opgetreden, de heer Jac. van Nes Cz., Bosboom Toussaintstraat 62.
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Amsterdam ‘Jong Nederland’.
Uit een schrijven van den heer J.W. te Winkel:
‘Onze algemeene vergadering in November is uitstekend afgeloopen. De heer H.
Tersteeg, lid van het Afdeelingsbestuur Amsterdam van de Vereeniging
Volksweerbaarheid, heeft daar gesproken over de maatschappelijke en de
verdedigende weerkracht van ons land. Het was een bijzonder gezellig praatje over
ons land en de eigenschappen van zeker soort inwoner (de kromloopende,
pessimistische, materialistische kniezer). Natuurlijk wees spreker ook op het
noodzakelijke ons vaderland te verdedigen, maar de hoofdzaak was toch er op aan
te dringen zich naar geest en lichaam weerbaar te maken voor de taak, die ieder in
de maatschappij heeft te vervullen, daar overal strijd is, geenszins alleen op het
bloederige slagveld maar meer nog in het veel wreedere maatschappelijke leven.
‘Zooals u reeds van onzen penningmeester hebt vernomen, is er na de lezing een
inzameling gehouden voor Curaçao, die f 6.02½ opbracht. Wij jongeren zijn niet in
staat groote sommen naar uw adres of naar dat van den heer Van Lier te zenden,
maar wat we kunnen geven zullen wij afstaan’.
Mogen de ouderen er ook zoo over denken. Red.

Eindhoven.
Het Bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld uit de heeren:
Dr. A.H.J.V.M. Desertine, Voorzitter.
P.P.J.A. van der Putt, Secretaris.
P. Raymakers, Penningmeester.
G.H. de Jong en Mr. H.J. Pastoors.

Haarlem ‘Jong Nederland’.
De heen J.W. Hilbrander Jr., 2e secretaris, schrijft o.m.:
De Haarlemsche Jongelieden-Afdeeling hield Woensdagavond 25 November haar
tweede niet druk bezochte huishoudelijke vergadering.
We werden vereerd met het bezoek van den heer De Kanter, bestuurslid der
Burger-Afdeeling, en de heeren Te Winkel en Rigterink, bestuursleden der
Amsterdamsche Jongel eden-Afdeeling.
De hoofdschotel van den avond werd gevormd door een spreekbeurt van een onzer
ijverige leden, den heer IJzerdraat, uitvinder van een middel om scherper en sneller
tegen wind in te kunnen zeilen, en, het laatst van een vliegmachine; de heer IJzerdraat
spreekt van vliegschip. Tot zijn teleurstelling heeft hij een zoo goed als afwijzend
antwoord ontvangen op enkele verzoeken om steun.
Nu was het den heer IJ. hoofdzaak om in zijn rede te doen uitkomen, dat
uitvindingen en dergelijken in ons land onvoldoende beschermd worden, er ontbreekt
ons n.l. een patentwet, en daarom stelde spreker de vergadering voor een
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verzoekschrift, gesteund door het A.N.V., liefst onderteekend door talrijke
vertegenwoordigers van Nederlandsche belanghebbenden, bij de regeering in te
dienen.
Voorwaar een grootsch plan, dat echter niet bij iedereen instemming kon vinden,
vooral toen de heer De Kanter door eenige welsprekende voorbeelden de nadeelen
van het patentrecht in het licht stelde.
Desniettemin acht de heer IJ. zich niet ontmoedigd.
We kunnen den heer IJzerdraat niet genoeg dank brengen voor zijn loffelijk streven
de eerste geweest te zijn om voor zijn medeleden een spreekbeurt te houden; moge
hij navolging vinden!
Gedurende de pauze werd een tooneelclubje opgericht; veertien liefhebbers meldden
zich aan. Verder werden als vertegenwoordiger der H.B.S. en 2e secretaris der
vereeniging de heeren J. Kwast en J.W. Hilbrander Jr. voorgesteld en als zoodanig
benoemd. De voorzitter sloot met een opwekkend woord de vergadering.

Holland in de Muziek.
Uit een artikel van Dr. J. de Jong in de September-aflevering van ‘Onze Eeuw’:
Aangenaam is het stil te staan bij de beoefening der muziek in ons land. Zonder
zelfverheffing en zonder vrees voor tegenspraak kan getuigd worden, dat het muzikaal
peil bij ons hoog staat. Ik houd een Hollandsch publiek gemiddeld voor bevattelijker
en meer algemeen ontwikkeld dan dat in andere, zelfs groote landen. Geen
chauvinisme werkt, zooals elders veelal het geval is, belemmerend op de verbreiding
van het uitheemsche; ja dikwijls wordt ons het verwijt gemaakt, dat uitheemsche in
bescherming te nemen, als zoodanig. Een ongegrond verwijt naar ik meen, en dat
wellicht zijn grond vindt in het feit, dat wij te allen tijde, zelfs in een tijdperk van
stilstand, wenschten te weten wat er bij onze buren voorviel en er naar streefden in
de beweging te blijven. De muziek van S c h u m a n n vond buiten Duitschland
nergens zoo spoedig waardeering als bij ons. Hetzelfde geldt van die van B r a h m s ;
volgens het getuigenis van den bekenden uitgever S i m r o c k werd Holland naar
verhouding de grootste afnemer van G r i e g 's talent.
Die opleving dagteekent van de oprichting van het Concertgebouw-orkest te
Amsterdam en, op een beperkter gebied, van die der Wagner-Vereeniging aldaar.
W. K e s vormde het orkest; hij slaagde er gaandeweg in de vreemde elementen
zoodanig te verminderen, dat men van een nationaal orkest kon spreken, weldra zelfs
van een nationaal orkest van den eersten rang. En hij zelf was onze eerste Hollandsche
dirigent van den eersten rang.
Met K e s en het orkest van het Concertgebouw begon een nieuw tijdperk niet
alleen voor Amsterdam maar voor heel het land. Van nu af aan behoefde men niet
meer naar den vreemde te gaan om de meesterwerken in de volkomenheid te hooren,
stond ook niets meer een aan alle eischen beantwoordende vertolking van de
ingewikkeldste voortbrengselen der ultramodernen in den weg.
Het voorbeeld van Amsterdam werkte prikkelend op de orkesten van Utrecht en
Arnhem. Dat van Groningen is in den laatsten tijd ook veel verder gekomen. En zoo
ik ten slotte nog het jongste orkest van alle noem, het door V i o t t a opgerichte
Residentie-orkest, dat in korten tijd zulk een verrassenden graad van rijpheid heeft
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bereikt, dan zal de lezer met mij tot de gevolgtrekking komen dat Holland op
orkestraal gebied niet heeft te klagen.
Voor een groot deel moet onze minderheid op muzikaal-dramatisch gebied daaraan
worden geweten, dat vrijwel alles aan het particulier initiatief is overgelaten.
Stof tot voldoening geven onze koorvereenigingen, onze liedertafels. Er zijn daaronder
die voor de beste in den vreemde niet behoeven onder te doen.
Op het gebied van het vokaalkwartet heeft Holland nog niets, op dat van het
strijkkwartet, niets waardoor het met het buitenland zou kunnen wedijveren.
Het buitenland slaat ons ook op het gebied der instrumentaal-solisten. Wij hebben
talentvolle violisten en violoncellisten en pianisten, maar slechts enkele hebben zich
over de grenzen van hun land naam verworven.
Merkwaardig genoeg: in den zang spelen de Hollanders thans een eerste rol, hoewel
zij dat nimmer te voren deden, zelfs niet in den tijd van den hoogsten bloei der
zangkunst.
‘Te weten wat 't vermag, sterkt een volk’ aldus besloot onlangs Neerlandia, het
sympathieke orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een artikel getiteld
‘Nederlandsche muzikanten’, waarin de triumf
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der Amsterdammers uitvoerig wordt besproken. Precies, mits men 't goed wete en
zich aan de feiten houde. Het is waar, wat Neerlandia schreef, dat men Nederlanders
vindt in bijna alle groote vreemde orkesten, maar als we dan verder lezen:
‘landgenooten leiden in het buitenland orkesten van betekenis’, met verwijzing naar
M a x M o s s e l te Birmingham, dan dient te worden gewaarschuwd voor
overschatting. Voor zoover bekend, is M e n g e l b e r g de eenige Hollandsche dirigent
die een buitenlandsche reputatie heeft en M a x M o s s e l is niet de leider van het
orkest te Birmingham, hij is slechts de ondernemer der orkestconcerten aldaar; dirigent
is de Engelschman L a n d o n R o n a l d *).
Over de muzikale voortbrenging van ons land hoopt de bevoegde schrijver het een
volgenden keer te hebben.
Gedenkt Curaçao!

Uiterste wilsbeschikking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
‘Aan het Algemeen Nederlandsch Verbond eene som van f .....................’

Zuid-Nederland.
*) Wij schreven (in 't Mei-nummer): ‘Weinig groote orkesten in den vreemde of Nederlanders
spelen er in mee’, en in een noot daarbij: ‘Sedert wij dit schreven vonden wij, als een
voorbeeld, in een dagblad het bericht, dat te Birmingham in een orkest van 70 man ten minste
14 Nederlanders zijn, en dat de leider van 't orkest ook een Nederlander is: Max Mossel.’
De vergissing van 't dagblad, waarvan wij ons den naam niet meer herinneren, is verklaarbaar.
Er worden toch, naar wij hooren, te Birmingham concerten gegeven die Max Mossel's
Promenade-concerten heeten, en zorgt hij wel voor die concerten en speelt er op mee, maar
leidt er het orkest niet van. De naam is echter bedriegelijk.
Of nu, zooals dr. de Jong zegt, ‘Mengelberg de eenige Hollandsche dirigent’ met ‘een
buitenlandsche reputatie’ is, laten wij voor het oogenblik in het midden - maar Kes, om alleen
hem te noemen, hij die dirigent is geweest te Petersburg en Glasgow en 't nog te Koblentz
is, heeft die geen ‘buitenlandsche reputatie’? - want die uitspraak kan ons niet deren, waar
wij alleen schreven: ‘landgenooten leiden in 't buitenland orkesten van beteekenis’, over hun
reputatie ons verder niet uitlatende.
En met die woorden hebben wij niets te veel gezegd. Prof. Witte, zoo vernemen wij ten
overvloede van een musicus, die volkomen tot oordeelen bevoegd is, staat sedert jaren aan
het hoofd van een zeer goed orkest te Essen, Willem de Haan dirigeert te Darmstadt, Jan
Ingenhoven te München, Kes te Koblentz, Mengelberg te Frankfort, alle orkesten van
beteekenis. Van kleinere orkesten zweeg onze zegsman. Wij wisten dus goed wat wij zeiden
en zijn overschatting vreemd gebleven.
Nog dit: dr. de Jong schrijft: ‘Op het gebied van het vokaalkwartet heeft Holland nog niets...
waardoor het met het buitenland zou kunnen wedijveren.’ Was hier een herinnering aan het
vokale kwartet, waarvan wij in ons stukje hebben gewaagd, dat van Messchaert, mevr.
Noordewier enz., niet op haar plaats geweest? Dat kwartet heeft in heel Duitschland en
Oostenrijk, muzikale landen bij uitnemendheid, een diepen indruk gemaakt. Dat kwartet kon
terdege met het buitenland wedijveren!
Red. N.
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De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal.
Van de hand van Mr. L. Dosfel verscheen eenige weken geleden het eerste deel van
een werk, getiteld: D e B e l g i s c h e w e t t e n o p h e t g e b r u i k d e r
N e d e r l a n d s c h e t a a l v o o r h e t v o l k t o e g e l i c h t *), een boek dat een
welkome aanvulling zal zijn van het reeds in 1892 uitgekomen werk van Mr. A.
Prayon - van Zuylen: D e B e l g i s c h e t a a l w e t t e n , en dat tot doel heeft om, de
titel duidt het trouwens aan, de kennis van die wetten meer onder het volk te
verspreiden. Hoe loffelijk het voornemen van den schrijver ook is, toch komt het ons
voor, dat hij dienaangaande begoochelingen heeft; want, hoe eenvoudig de wijze
ook mag zijn waarop een onderwerp als dat, hetwelk Mr. Dosfel behandelt, wordt
voorgesteld, toch blijft dit onderwerp er steeds een van uiterst afgetrokken aard,
waarin slechts een gering aantal personen belang zal stellen. Dit neemt natuurlijk
niets af van de verdiensten van schrijver en werk, want juist de duidelijke opzet van
het boek geeft Mr. Dosfel recht op een uitgebreiden lezerskring, des te meer daar hij
zorg heeft gedragen om in breede trekken de rechterlijke inrichting van ons land te
doen kennen, hetgeen veel bijdraagt tot het goed begrijpen van de wetten aangaande
het gebruik van het Nederlandsch in rechterlijke zaken, waarop nagenoeg heel het
eerste deel van zijn werk betrekking heeft.
Een van de groote hoedanigheden van het boek is zijn objectiviteit, die de schrijver,
zoo ver het eenigszins mogelijk was, heeft doorgedreven en volgehouden. Daarmee
wordt geenszins bedoeld, dat Mr. Dosfel geen persoonlijke opvattingen verdedigt,
maar hij heeft er zich op toegelegd de wetsteksten door zich zelf te laten spreken en
hij is daar opperbest in geslaagd. Maar zijn persoonlijkheid treedt telkens op den
voorgrond, wanneer hij elke wet kritisch beschouwt, er de zwakke kanten van doet
uitkomen en natuurlijk steeds daarbij uitgaat van het goede recht der Vlamingen. Op
uitmuntende wijze o.a. toont hij aan hoe de vrijheid, wat het gebruik der talen in
België betreft, door artikel 23 van de Grondwet gewaarborgd, en waarmee voortdurend
door de tegenstanders der Vlamingen geschermd wordt, slechts in theorie bestaat en
altijd ten nadeele van de Vlamingen uitvalt; die ‘taalvrijheid, zegt hij, (heeft) de
verdrukking medegebracht van de Nederlandsche taal, omdat deze de zwakste is en
het vooral was in 1830’. Hij staaft dit door verschillende treffende voorbeelden (zie
b.v.b. blz. 47, 49, 52, 59, 60), en beweert dan terecht, dat die taalvrijheid voor de
talrijke Vlamingen die in het Walenland gevestigd zijn niet bestaat, maar steeds
wordt ingeroepen door de Franschonkundigen, die in het Vlaamsche gedeelte van
België wonen.
Ten gevolge van dien toestand en van de miskenning der Vlamingen waarvan de
rechten voortdurend werden opgeofferd aan den gemakzucht van de ambtenaren, de
rechters en van veel advocaten, die het Nederlandsch niet machtig waren, werd het
noodzakelijk dat ten slotte maatregelen werden genomen, opdat de Vlamingen niet
meer als vreemdelingen of erger nog dan vreemdelingen in hun eigen land werden
behandeld, die Vlamingen waarvan Sigart in 1846 had gezeid: ‘La race flamande
serait elle d'une nature inférieure comme la race africaine et américaine’. Doch
verschillende ten hemel schreiende onrechtvaardighe-

*) Brussel, De Vlaamsche boekhandel.
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den, waarvan de Vlamingen de slachtoffers waren, zooals de zaak Karsman, het
proces van Coucke en Goethals en het geval Schoep moesten eerst de gemoederen
in beweging brengen alvorens er aan werd gedacht om een verandering in dien
toestand te brengen.
Wat waren de Vlamingen wat de erkenning van hun taalrechten betrof eeuwen
achteruitgegaan edert de omwenteling van 1830 hen van Holland had losgescheurd!
Dat wordt ons duidelijk gemaakt door het kort geschiedkundig overzicht waarmee
Mr. Dosfel zijn boek opent en waarin wij zoo onomstootbaar het bewijs vinden hoe
de Vlamingen van af de middeleeuwen steeds hun taalrechten geëerbiedigd zagen,
terwijl het slechts tijdens het Fransch bewind was, dat werkelijk het karakter van een
overheersching droeg tijdens welke België als een wingewest werd behandeld, dat
in dat opzicht de Vlamingen als overwonnelingen, als Franschen werden beschouwd.
Het Fransch werd hun opgedrongen. Onder het Keizerrijk kwam daarin wel
verbetering, doch het zou slechts tijdens de vereeniging van ons land met
Noord-Nederland zijn dat aan het Nederlandsch de plaats werd toegekend waarop
het in Vlaanderen aanspraak mocht maken.
Mr. Dosfel toont aan dat het een legende is te spreken van taalverdrukking, waaraan
de Walen gedurende dat tijdvak uit onze geschiedenis zouden blootgesteld geweest
zijn en dat Willem I zelfs in zijn toegevingen zoo ver ging om de r a t i o l o c i , die
aanvankelijk als beginsel gold bij het gebruik van het Nederlandsch ten onzent, te
vervangen door de r a t i o p e r s o n a e .
Niet zoodra was echter de onafhankelijkheid uitgeroepen en het Voorloopig Bewind
met de regeling van 's lands zaken belast of de taalbelangen der Vlamingen moeten
het onderspit delven ten voordeele van de persoonlijke belangen van de ambtenaren,
de rechters, de advocaten. En stuk voor stuk hebben daarna de Vlamingen de wetten
moeten afdwingen, die hun rechten in taalopzicht zouden regelen. Het heeft lang
geduurd, alvorens zij het zoover brachten; steeds heeft men hun minder gegeven,
dan waarop zij aanspraak maakten en nu nog zijn er verschillende punten waarop zij
geen voldoening mochten verkrijgen.
Mr. Dosfel ontwikkelt dan de wording, het tot stand komen van de verschillende
taalwetten, ze steeds, zooals hooger gezegd werd, met een kritisch oog beschouwend
en uit zijn korte, doch tevens volledige uiteenzetting leeren wij dat b.v.b. de toestand
voor de krijgsraden in oorlogstijd nog alles te wenschen overlaat, dat voor de
burgerlijke rechtbanken die toestand nog uiterst slecht is en dat de ministerieele
wenschen ten einde verbetering in te voeren meestal afstuiten op den onwil van de
rechters.
Het gaat natuurlijk niet aan hier tot in al de bijzonderheden het werk van Mr.
Dosfel te ontleden. Het toont ons aan wat, na lang wachten en na veel strijd eindelijk
werd verkregen, maar het laat niet den indruk na dat er niet meer moet geijverd
worden en dat men reeds op zijn lauweren kan rusten. Wel integendeel! Het bewijst
duidelijk, dat nog verschillende leemten moeten worden aangevuld. De laksheid van
de Vlamingen wordt even door hem gegispt en een lans wordt door hem gebroken
ten voordeele van een hooger onderwijs in het Nederlandsch, waar hij het heeft over
de talrijke Vlaamschgezinde advocaten, die de Nederlandsche rechtstaal niet kennen
of niet in het Nederlandsch durven pleiten, uit vrees de rechters te zullen misnoegen.
Want ook dat leeren wij uit zijn werk, dat de bestaande wetten niet steeds, in
taalopzicht, de beschuldigden tegen zich zelf beschermen en dat hun taalbelangen
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nog maar al te dikwijls worden opgeofferd aan den gemakzucht of de onkunde van
rechters en advocaten.
Degenen welke over het gebruik der talen in ons land willen ingelicht worden
kunnen in het werk van Mr. Dosfel alles vinden wat zij noodig hebben en het is met
belangstelling dat wij de verschijning van het vervolg te gemoet zien.

Uit onze Takken.
A a l s t . Letterkundige Afdeeling. In de zitting van 28 November hield de heer Isidoor
Hallaert voorlezing van eigen werk, bestaande uit een paar schetsen, getiteld: ‘Een
vroege Morgen in onze Stad’ en ‘Volksspaarmaatschappijen’, die tamelijk wel
ineenzitten en, bijzonderlijk ten laatste, van veel opmerkingsgeest getuigen.
In diezelfde vergadering werd de rooster van werkzaamheden voor gansch het jaar
opgemaakt, waaruit blijkt dat menig belangwekkend onderwerp aan de dagorde zal
komen. Door het feit, dat op de vergaderingen de vroegere gezelligheid opnieuw
heerscht en er nu telkenmale een paar liederen zullen aangeleerd worden, hoopt het
bestuur, dat vele leden de veertiendaagsche bijeenkomsten zullen bijwonen.
A n t w e r p e n . De afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ hervatte haar
werkzaamheden op 11 November, onder de leiding van den heer Julius Schrey,
orkestmeester van de Vlaamsche Opera, en met de medewerking van den heer
Steurbaut, zanger aan dezelfde instelling verbonden, terwijl dichter Pol de Mont een
zeer boeiende voordracht hield over ‘Het Lied’. Het sprekerstalent van den heer De
Mont is voldoende bekend dan dat het noodig is op de groote belangstelling te wijzen,
die hij bij zijn publiek wist gaande te maken.
Deze afdeeling richtte ook op Zondag 15 November in het dorp Niel een
volksliederfeest in, waaraan nagenoeg heel de bevolking deelnam en dat uitstekend
slaagde.
In de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ zette Dr. Miele, van Gent, zijn
reeks van zes lessen ‘Over Kinderopvoeding’ voort, terwijl de heer L. Rombout zijn
leergang over ‘Sterrenkunde’, - de eerste Nederlandsche leergang van dien aard
welke in Antwerpen wordt gegeven, - begon en ook de heer Dr. Leo van Puyvelde,
leeraar aan het Kon. Atheneum te Gent en voorzitter van de ‘Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding’ in die stad, op 25 November zijn reeks van zes lessen
opende over ‘Het Vlaamsch en Hollandsch tooneel in de Middeleeuwen’.
Met groote voldoening kan worden vastgesteld, dat al deze lessen een grooten
bijval genieten en door een talrijk publiek worden bijgewoond.
C h a r l e r o i . De Letterkundige Afdeeling van den Tak heeft op 15 November haar
werkzaamheden hervat. De onvermoeibare heer H. Meert, leeraar aan het Kon.
Athenaeum te Gent, hield een voordracht over ‘De uitgebreidheid van het
Nederlandsch taalgebied’ en wist de - voor een openingszitting - nog al talrijk
opgekomen leden gedurende anderhalf uur door het hoog-belangrijke zijner
mededeelingen te boeien. Met behulp van landkaarten en van een verzameling
nieuwsbladen gaf hij aan al de toehoorders het bemoedigend gevoel, dat er met het
in België nog soms bespot Nederlandsch veel meer kan uitgericht worden, dan
Franschgezinde bladen schijnen te weten. Onnoodig hierbij te voegen, dat de
vergadering den voordrachthouder een warme hulde bracht. Na 't zingen van 't ‘Wien
Neêrlandsch Bloed’ en den ‘Vlaamschen Leeuw’ nam men afscheid.
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Op 29 November, voordracht door den heer E. Paumen, leeraar te Bergen, over
‘Pol de Mont’.
G e n t . Deze Tak is heel werkzaam, al blijkt het niet. Wanneer zorgt het Bestuur
daar eens voor geregelde verslagen?
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D e S t u d .-A f d e e l i n g heeft hare werkzaamheden hervat. In een eerste openbare
vergadering moedigde Prof. W. de Vreese de leden aan om in den strijd te volharden.
In een tweede vergadering werd een reglement opgesteld en werd besloten, dat de
Afdeeling het vraagstuk van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zou
bestudeeren Ook zou een propagandabibliotheek ingericht worden. Voorzitter is de
heer Vlaminck; 1e schrijver-penningmeester: P. van Oye; 2e schrijver-verslaggever:
Jacob; boekhouder: Peetermans.
L o k e r e n . Sinds het begin van de vorige maand zijn de werkzaamheden van den
Tak voor goed herbegonnen.
Op 9 October werd een voordracht gehouden over ‘Hilda Ram’, door mejuffrouw
L. Libbrecht.
Op 26 October sprak de heer L. Dosfel over ‘Albrecht Rodenbach’. Een concert,
dat uitstekend slaagde, was voor de gelegenheid ingericht.
Den 12en November werd door den heer L. Herbert een voordracht gehouden,
naklank van den hoogergenoemden Rodenbach-avond; zij viel in ieders smaak en
was de aanleiding tot een belangrijke bespreking over de Vlaamsche Beweging.
M e c h e l e n . De Tak is begonnen aan de uitvoering van zijn belangrijk
winterprogramma: de heer Lauwerys, de veelbelovende leerling van den leergang
in declamatie van het Kon. Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen, heeft op 23
October de reeks feesten geopend met een puiken v o o r d r a c h t -a v o n d , waarop
hij het talrijk en uitgelezen publiek, dat in de zaal van den Oudheidkundigen Kring
opeengepakt zat, vergastte op stukken van hooge letterkundige waarde, uit
Shakespeare, Van Eeden, Verwey, Swarth. Multatuli, Rodenbach en Eeckels, welke
niet minder bijval verwierven dan de luimige zetten van Piet Paaltjens en Van
Zeggelen, en de roerende schetsen van Jan C. de Vos.
Lauwerys strekt zijn leeraar, Dr. Maurits Sabbe, waarlijk tot eer; ook werden
beiden na het laatste gebons van Rodenbach's ‘Klokke Roeland’, waarmee deze goed
geslaagde avond eindigde, warm toegejuicht en hartelijk gelukgewenscht.
Aan D r . M a r t e n R u d e l s h e i m viel geen mindere bijval ten deel, toen hij op
Zondag 22 November in de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, optrad met
een voordracht over ‘R e n é d e C l e r c q ’, een voorbereiding tot de komst van
Vlaanderen's grooten volksdichter.
Dr. Rudelsheim verstaat de kunst al zijn toehoorders, van den eenvoudigsten
werkman tot den ontwikkelden geleerde te boeien; ook heeft hij op zijn talrijk publiek,
ruim 80 dames en heeren, waaronder meer dan de helft werklieden, een diepen indruk
gemaakt en bij allen het levendig verlangen doen ontstaan, om den dichter van
‘Liederen voor het Volk’ zelf zijn schoonste uitgegeven en onuitgegeven gedichten
te hooren voordragen.
Dit onschatbaar voorrecht viel ons te beurt op 28 November. Zoo wat 150 menschen
(dat is nog veel te weinig voor zóó een avond) uit alle standen en van alle denkwijzen,
waren opgekomen om de dichtkunst van De Clercq, waarvan Dr. Rudelsheim reeds
een voorproefje gegeven had, te genieten. En waarlijk, een genot was het voor
iedereen; dit bewees de plechtige stilte, de heilige ingetogenheid waarmee men naar
den gevierden dichter luisterde; en de storm van toejuichingen die losbrak na elk
gedicht en welke overging in een machtige ovatie, toen De Clercq, na zijn
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‘To o r t s e n ’ in lichtlaaien brand te hebben doen ontvlammen, het spreekgestoelte
verliet.
Het uitvoeren van de beste liederen van Vlaanderen's zoet gevooisden zanger,
besloot dien genotvollen avond.
Tusschen die feestelijkheden in, vergat de Tak niet, zich bezig te houden met het
meer prozaïsche werk van alle dagen, o.a. met de eerste werkzaamheden van de
afdeeling voor ‘Vreemdelingenverkeer’, welke op 31 October gesticht, weldra blijken
gaf van levenskracht en zich vooral zal bezighouden met de propaganda voor de
Beiaardconcerten, die alhier iederen zomer gegeven worden door den beroemden
stadsbeiaardier Jef Denyn, een wakker medelid van 't Verbond.
Ook Dr. Van Doorsselaer zette zijn leergangen voor de afdeeling ‘Hooger
Onderwijs voor het Volk’ voort; hij handelde reeds over de volgende Duitsche
klassieken: Klopstock, Wieland, Lessing en Herder, Zijn schoone lessen worden
trouw bijgewoond door een 60 tot 70 tal belangstellenden, een teeken dat ze zeer in
den smaak vallen.
O o s t e n d e . De Tak kenmerkt zich door een ongewone bedrijvigheid. De gewone
wekelijksche bijeenkomsten zijn hervat geworden en de hoogeschooluitbreiding is
in volle werking, Op de openingszitting der wekelijksche vergaderingen handelde
Dr. Lefèvre over Italië en Zwitserland, die hij gedurende de Septembermaand bezocht
had. De andere zittingen werden ingenomen door breedvoerige besprekingen en
onderhandelingen met de afgevaardigden der Oostendsche tooneelkringen voor het
inrichten van een leergang in de Nederlandsche declamatie aan de stedelijke
muziekschool. De zaak is nu bepaald geregeld en verzonden naar den Gemeenteraad
ter uitvoering. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om te trachten al de
Vlaamsche maatschappijen om den Tak te groepeeren. Aldus zou het mogelijk worden
gezamenlijk te handelen wanneer een Vlaamsch feest moet ingericht of een grief
hersteld worden. Er werd besloten den eersten Maandag van elke maand al de
afgevaardigden tot een vergadering bijeen te roepen en de Vlaamsche toestanden
van de stad gezamenlijk te onderzoeken.
Een talrijk publiek, dat reeds de tweehonderd toehoorders te boven ging, woont
de voordrachten en lessen der hoogeschool-uitbreiding bij. Uitmuntende voordrachten
werden er gehouden: door advocaat De Swarte, over ‘Vlaamsche volkstoestanden’;
door Dr. Legier, over ‘Grieksche bouwkunst’; door Dr. Borms, over ‘Peru’.
Dr. Eug. van Oye, de wakkere voorzitter van den Tak, begon den 25en zijn lessen
over ‘Bacteriënkunde’. Spijtig dat de Gemeenteraad slechts een aalmoes verleent
van 150 francs, terwijl hij 500 francs geeft aan ‘Les amis de la littérature française’
voor slechts 5 voordrachten. Die worden enkel bijgewoond door de hoogere burgerij,
welke een inkomgeld kan betalen, terwijl de lessen door den Tak ingericht vooral
den kleinen burger aanlokt, van wien alleen een opoffering van tijd kan geëischt
worden. Er werd ook een boeken-tombola ingericht, die veel bijval geniet.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: mevr. H. Holst, Yokohama; mevr.
Semmens, Claremont, West-Australië; Meisjes Hoogere Burgerschool, Amsterdam,
door tusschenkomst van mej. Dr. A. Nijland; de heeren Gelderman, ritmeester,
Deventer; V. D'Hondt, Aalst; Martens, student, Gent; Stenneken van der Linden,
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Spa; mej. C. van Vollenhoven, Rotterdam en Jongelieden-Afdeeling Haarlem (J.W.
Hilbrander).
C o r r e s p o n d e n t . Als correspondente meldde zich aan mej. Vere de Vere, 4
Boulevard bonne Nouvelle, Parijs.
H. MEERT,
Secretaris Groep België.
20 Spiegelstr., Gent.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.
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Zuid-Afrika.
De Bijbel in de Vereenvoudigde.
De heeren Hubertus Elffers en dr. W.J. Viljoen, de samenstellers van het Beknopt
Nederlands Woordeboek voor Zuid-Afrika, willen ook den Bijbel in de
Vereenvoudigde hebben. Want zij voelen wel, dat de Bijbel, gelezen in de oude
schrijfwijze, het groote struikelblok is om in Zuid-Afrika het vereenvoudigde
Nederlandsch, daar noodig geoordeeld om de taal het jonge geslacht goed aan te
leeren, algemeen gebruikt te krijgen. Het was altijd een dankbaar argument van
tegenstanders van de Vereenvoudigde om, in den dagbladstrijd over de kwestie, een
bekende plaats uit Oude of Nieuwe Testament in de nieuwe schrijfwijze aan te halen,
en dan te vragen of men dat geliefde woord in zoo'n leelijk gewaad zou dulden.
‘Niets dan ongewoonte’, antwoordden dan de voorstanders. ‘Als gij u maar eerst
aan het nieuwe uiterlijk hebt gewend, zal het u ook in den Bijbel niet vreemd vallen’.
En nu de kranten en menig boek in Zuid-Afrika de menschen al met de
Vereenvoudigde vertrouwd hebben gemaakt, gaan de heeren Elffers en Viljoen het
met den Bijbel beproeven. Niet ineens! Zij beginnen met het Evangelie van Mattheüs,
dat onlangs op de Rustica-pers te Wijnberg, in de Kaapkolonie, is verschenen. En
zij hebben het nog met groote bedachtzaamheid gedaan. ‘In de eerste 20 hoofdstukken
- zegt Ons Land - wordt de tekst van de Statevertaling van 1618 bijna woordelik
gevolgd; in de slothoofdstukken worden meer vereenvoudigingen aangebracht, als
het verder omschrijven van naamvallen, verschikken van enkele woorden tot
verduideliking van de zin, enz., zonder echter onnodige wijzigingen in te voeren’.
Zonder onnoodige wijzigingen in te voeren, - dat is, dunkt ons, goed gezien. Ons
lijkt ook voor Zuid-Afrika een Bijbel in de geijkte taal gewenscht - gelijk men hier
te lande algemeen den Bijbel in de spelling van de Vries en te Winkel heeft - maar
hoe minder er in de heerlijke taal van de Statenoverzetting veranderd wordt, hoe
beter.
De bewerkers vragen om het oordeel van het Afrikaansche volk, van de geestelijke
leidslieden in de eerste plaats. Is het oordeel gunstig dan gaan zij met hun werk door,
is het ongunstig dan zal, vermoeden wij, althans de uitgever nog wat geduld willen
oefenen.

Een Afrikaansch dichter.
Wij hebben reeds gewag gemaakt van het verschijnen van een bundel verzen, B i j
d i e M o n u m e n t (dat er opgericht zal worden voor de vrouwen en kinderen, die
in de concentratie-kampen zijn omgekomen), van Totius, schuilnaam van dr. du Toit,
- als wij 't wel hebben, zoon van den bekenden ds. du Toit, van het Transvaalsche
driemanschap uit 1883/4.
Wij hebben sedert de verzen gelezen Daar lijkt wel een dichter aan het woord, die
zijn volk wat te zeggen heeft en 't kan zeggen. Er zijn al treffende verzen bij. Hier
en daar is 't duidelijk te hooren, dat er doorluchtige voorbeelden worden gevolgd,
maar, ons dunkt, Totius kan dien steun ontberen.
Ik is gebore bij die middagglore
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van 'n blakende, blinkende son.

Zoo is het begin van Die Besembos, onverholen herinnerende aan den aanhef van
een bekend Hollandsch vers, maar Die Besembos is verder een gedicht van eigen
vinding en oorspronkelijk van uitdrukking, met veel schoons erin.
Van welken geest deze verzen zijn moge blijken uit een stuk uit Haar laatste Woord,
van een moeder, in een concentratie-kamp, die haar einde voelt naderen, tot het
eenige kind dat haar van de zes is gebleven. Zij roept het kind dicht bij zich, en zegt:
als jij ooit vrij komt,
Vertel jou vader dat
die vijand ook ons huis oplaas gevonde had,
na heen en weer getrek, en nog nie moe van brande,
maar woedend nog temeer, die plaas en vee verbande;
hoe tafel, stoel en al daar werd opeengepak,
opdat die wrede vlam sou opklim in die dak;
hoe skaap en bok met lans en bajonet deurstoke,
en pluimvee allerhand die bene werd gebroke
met heen geworpe stok; en allermees nog hoe
jul angskreet snijdend klonk: ‘Nou moet ons kampe toe!’
Vertel jou vader hoe ik, arme, heengedrewe,
met julle rondom mij, mij kampwaarts moes begewe,
klein sussie op mijn arm, die van ontsteltenis
en bittre kou besweek; langs pad haar graffie is;
daar slaap sij rustig in mijn voorskoot toegewonde.
Vertel hoe ons die kamp verhongerd het gevonde,
en wenend alle dag, in stilheid onse wee
geduldig het gedraag met al die andre mee.

Hier is het schilderachtige begin uit Die Lied van die Ossewa:
Hoor hoe sing ik mijn lied op die osse se pas
met mijn klanke dan skel, dan weer diep in die bas.
Op die straat, so gelijk, word mijn klank nog gesmoord,
maar daar vér op die grootpad, dáár word ik gehoord;
en ik sing, met geweldige klem mijn geluid
o'er die wije, die luistrende grasvlaktes uit.

Hollandsch in Zuid-Afrika.
South Africa, een Londensch weekblad, deelt mee dat de studie van Hollandsch in
Zuid-Afrika hoe langer hoe algemeener wordt. Onlangs was er te Kaapstad een klas
van 95 postambtenaren, en een aantal andere ambtenaren der Kolonie besteedden
hun vrijen tijd met het aanleeren der taal, waarvan de kennis in Zuid-Afrika van
zooveel nut is. Een onderwijzer heeft in de laatste zes of zeven jaar van 400 tot 500
leerlingen in het Hollandsch bekwaamd. Hij verklaart dat het verlangen om Hollandsch
te leeren, grooter is geworden, van het oogenblik, waarop twee jaar geleden de
taal-kwestie in het Parlement werd besproken. De heer Van Oordt zegt, dat in het
Postkantoor, de Departementen van Justitie en van Landbouw, en in de kantoren van
wetsgeleerden en handelaren, die op het land hun klanten hebben, welke nu en dan
de Kaapstad bezoeken, Hollandsch-sprekende bedienden zeer gezocht zijn.
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Oost-Indië
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van September 1908.
Onder het hoofd ‘Groepsbestuur’ wordt medegedeeld, dat door de Regeering
afwijzend is beschikt op het, door het Bestuur der Groep N.-I. ingediende,
verzoekschrift om het Fransch als leervak af te voeren van het leerplan der openbare
Europeesche lagere scholen, en om de kennis van die taal als exameneisch voor de
toelating tot de H.B.S. te doen vervallen.
De Regeering ging tot die afwijzende beschikking over, omdat Zij meent dat het
M.O. in N.-I. in
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hoofdzaak behoort overeen te stemmen met dat in Nederland, en dus eenige kennis
der Fransche taal voor de toelating tot de H.B.S. moet geëischt worden en voorts
omdat vele leerlingen van de Europeesche lagere school in N.-I., bestemd worden
om de H.B.S. in Nederland te volgen.
***
In de Groepsbestuursvergadering van 26 Augustus werd o.m. besloten dat de
oprichting eener afdeeling van de Vereeniging ‘Onze Vloot’ zou worden voorbereid
door bespreking in het Groepsblad en lezingen te Batavia en elders. De heeren La
Chapelle en Rooker zouden op de eerstvolgende vergadering voorstellen doen om
verbetering te brengen in den zeer ongunstigen geldelijken toestand van de Groep.
***

In een VIIIste artikel - waarin nogmaals teruggekomen wordt op de beoefening van
den p a n t o u n vorm, vooral in Frankrijk en in Engeland, en waarin de weinig bekende
bijzonderheid, wordt vermeld, dat de Fransche dichter J.N.A. Rimbaud (1854-1891),
vriend van Verlaine, een zeer korten tijd als soldaat in het Nederl. Ind. leger heeft
gediend, doch als deserteur is afgevoerd - besluit Dr. F.P.H. Prick van Wely zijn van
groote belezenheid getuigende en een nieuwen kijk op een groot deel der litteratuur
van de laatste tientallen jaren gevende studie: Indië als litterair wingewest.
***
De heer A.C.F. Cohen deelt mede, dat op 1 Augustus door het bestuurslid van de
Groep, H.A. Kooij, te Soekaboemi, voor een 50-tal dames en heeren, doel en werking
van het A.N.V. werden uiteengezet en toegelicht; de rede werd met belangstelling
aangehoord; het samenzijn werd met eene voordracht en de vertooning van
lichtbeelden besloten.
(Het blijkt niet dat te Soekaboemi personen toetraden tot het A.N.V.; wellicht zal
een volgend nummer van O.V. daarvan mededeeling doen. Red. Neerl.).
***
In een met warmte geschreven stukje, ‘Iets over het Land van Sloten en Wilgen’
betoogt mevr. M.C.K. v. Z., dat Holland volstrekt niet achter staat in kunst, noch in
wetenschap en dat het in den laatsten tijd vooral ook baanbrekend is opgetreden op
het gebied der kunstnijverheid, meer in het bijzonder de sierkunst.
***
Onder het hoofd: ‘Het Rapport der Staatscommissie voor de Indische Zeemacht’
worden de stellingen, waartoe die commissie kwam, puntsgewijze opgesomd en
daaruit wordt het besluit getrokken, dat de hoofdzaken welke zij voorstelt deze zijn:
a. een afzonderlijke marine voor Nederl.-Indië en b. eene vloot aldaar, bestaande in
hoofdzaak uit torpedobootjagers (hoogzee-torpedobooten), met enkele torpedokruisers
en eventueel onderzee-booten.
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***
Naar aanleiding van eene mededeeling voorkomende in 't O n d e r w i j s , waaruit
blijkt dat de spelling van de Vr. en te W. wel degelijk, met ingang van 1 Januari
1883, voor Indië als de Officieele spelling werd voorgeschreven, wordt in herinnering
gebracht, dat de eerste druk van de bekende ‘Woordenlijst voor de spelling der
Nederlandsche Taal, enz.’ op 22 November 1865 dus ruim 17 jaren vroeger werd
uitgegeven; dat op 8 April 1872 de tweede, op 4 December 1879 de derde druk
verscheen. ‘Let men op deze jaartallen, dan ziet men dat de weg eener nieuwe spelling
lang, zeer lang is en daarom roepen wij alle voorstanders der ‘Vereenvoudigde’ toe:
‘Ende desespereert niet’.

De Inlander vóór en nà de stichting van het A.N.V.
Onder de voordrachten op het XXXste Nederl. Taal- en Letterkundig Congres
gehouden, heeft die van den heer J.E. Tehupeiory bijzonder de aandacht getrokken,
vooral van hen, die belang stellen in N.-I. Die voordracht ‘De Inlander vóór en na
de stichting van het A.N.V.’ geeft in korte trekken een overzicht van den aard en de
soort der scholen voor inlanders, lagere zoowel als middelbare, welke reeds voor
lang in Indië bestonden, welke in den laatsten tijd werden opgericht en die waarvan
de oprichting binnenkort verwacht wordt, een en ander meer in 't bijzonder met
betrekking tot de studie en het gebruik der Nederlandsche taal op die scholen.
Tehupeiory bracht nu in herinnering, dat het A.N.V. het bezoek van de Fröbelscholen
door inlanders krachtig in de hand werkte, het opnemen van het Nederlandsch als
leervak op de inlandsche scholen der eerste klasse door zijn invloed bevorderde, en
de leergangen in het Nederlandsch voor oudere inlanders daadwerkelijk steunde;
voorts dat het Verbond door verspreiding van gezonde beginselen omtrent de
noodzakelijkheid van de kennis der Nederlandsche taal voor een bepaalde klasse van
inlanders vooral, veel goeds heeft gedaan.
De voordracht werd, met medewerking van het Verbond uitgegeven, en voorzien
van een aantal afdrukken naar photo's, waarvan eenige in dit nummer van Neerlandia
zijn opgenomen.
Het net gedrukte geschrift is tegen toezending van 0.15 gld. aan het Kantoor van 't
A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht, verkrijgbaar.

Het Hollandsch, het A.N.V. en de B.-C. in de Batahlanden.
De heer S. Bouman, cand. Indisch-Ambtenaar te Leiden deelt ons 't een en ander
mede, waaraan wij het volgende ontleenen:
R. Soetan Casajangan Soripada, een te Leiden studeerende Batah en de heer
Bouman zonden in overleg met Dr. W. van Everdingen te Rotterdam, drie brieven
naar inlandsche hoofden van scholen, bevattende inlichtingen over het doel, werken
en streven der Boeken-Commissie. Het gevolg daarvan was, dat reeds twee inlanders
Soetan Endar Bongsoe en Dja Aminoedin, hoofden der scholen te Hoeta Nopan en
Manambin (Residentie Tapian na Oeli) zich opgaven als lid van het A.N.V. en drie
andere om Hollandsche boeken verzochten*). Als tweede gevolg verscheen in de
Maleische Courant ‘Pertja Barat’ van 8 October, eene mededeeling, dat vele hoofden,
*) Zie ook de mededeelingen der B.-C. in 't October-nr. van Neerlandia, blz. 210.
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inlandsche ambtenaren en hoofden van scholen in de Batahlanden het plan opgevat
hebben eene Afdeeling op te richten van het A.N.V. Eene samenkomst zou worden
voorbereid; de plaats van bijeenkomst zou zooveel mogelijk in het centrum van 't
land moeten liggen. De vereeniging zou ten doel hebben de Nederlandsche taal te
verbreiden, maar ook elkaar te helpen. In andere deelen der Batahlanden, zooals
Angkola, Si Pirok, Toba, Padang Bolak, Si Bolga, Baroes, Si Toli, Natal, enz. zouden
afdeelingen moeten worden opgericht.
De heer Bouman besluit zijn schrijven: ‘Waar, zooals uit 't bovenstaande blijkt,
zulk een geest schijnt te heerschen daar heeft het A.N.V. en voorhal de B.-C. een
schoone taak te verrichten. Moge, door samenwerking van beide, de nu nog zwakke
band tusschen de inlandsche bevolking van Nederl.-Indië en ons volk versterkt worden
tot heil van het Moederland en de Koloniën.’
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Zangkoor van Inlandsche meisjes in de Minahassa, onder leiding van Mevrouw Lameijen.

Wilhelmina School te Batoe-Radja (Palembang).

De Hollandsche Cursus te Amboina.
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Dr. Roll, Directeur der Inlandsche Artsenschool te Weltevreden en zijne leerlingen.

Inlandsche leerlingen aan de Hoogere Burgerschool te Semarang.
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Een vervolg op ‘een nuttig werkje’.
Onze Oost. II. Iets over den Inlander en zijn zieleleven door J. Bezemer.
Amsterdam, S.L. van Looy. Prijs 5 ct., 50 ex. f 2. -.
Als een vervolg op het boekje over onze Oost, in het Februari-nr. van Neerlandia
(blz. 33) aangekondigd, verscheen thans bovenvermeld werkje, evenzeer uitgegeven
door de Mij. ‘t. N. v. 't A.’, in samenwerking met de Ver. ‘O. en W.’ Werd in het
eerste, in beknopten vorm, veel over onze Oost verteld, zooals die zich vooral uiterlijk
aan den Westerling voordoet en werd daarin de inlander zelf, slechts ter loops
besproken, dit tweede is geheel aan de inheemsche bevolking gewijd. Gewezen wordt
op de groote verschillen die er tusschen de bewoners van de onderscheiden eilanden,
ja, van een zelfde eiland dikwijls bestaan, verschillen, grootendeels voortspruitende
uit verscheidenheid van oer-afkomst of van ras. Een overzicht wordt gegeven van
de godsdienstige voorstellingen, de gebruiken, ceremoniën, bezweringen en offers,
die nog bij de niet-christelijke en niet-mohammedaansche inlanders in zwang zijn,
ja, het leven van die inlanders, als 't ware, beheerschen en die, ondanks het verschil
in ras en afkomst van de volken waar ze worden aangetroffen, dikwijls veel
overeenkomst hebben, doordien ze oorsprong vinden in het animisme en het
spiritisme, waarvan eigenlijk allen doordrongen zijn, en waarvan zelfs
mohammedanen en christen-inlanders zich nog niet geheel hebben los gemaakt. Na
kortelijk den invloed van het hindoeïsme en dien van het mohammedanisme, die
zich in het grootste deel van den archipel deden gevoelen, te hebben geschetst komt
de schrijver tot het besluit: ‘welke ook op ander gebied de uitwerking der
Hindoekolonisatie moge zijn geweest, het animisme en het spiritisme van de groote
menigte werd er niet door aangetast’; en dan wat het mohammedanisme betreft, tot
dit andere: ‘Terwijl nu de invloed van den Islam op de animistische en spiritistische
d e n k b e e l d e n van een overgroot deel der bevolking gering blijkt te zijn, heeft hij
overal, waar hij door de bevolking is aangenomen, reeds dadelijk de meest ruwe
u i t i n g e n van het animisme, als koppensnellen en kanibalisme met succes
bestreden’.
In een laatste hoofdstuk behandelt de heer B. den invloed van Nederland uit, op
het zieleleven van den inlander uitgeoefend, en dat wel door de christelijke zending
en het gouvernementsonderwijs; op beider invloed wordt meer genoopt dan met
voldoening gewezen; de vraag of door de europeesche overheersching een gunstigen
invloed op het geestesleven van den inlander i s uitgeoefend ‘kan niet geheel
ontkennend worden beantwoord’; aan het slot wordt die zelfs ‘bedroevend klein’
genoemd. Dat is niet veel. Laat ons echter erkennen dat de christelijke zending op
de n i e t mohammedanen werkelijk veel ten goede heeft gewerkt, en dat wij met het
gouvernements-onderwijs eigenlijk pas staan aan den aanvang van onze taak en dat
de teekenen voor eene gunstige verandering aanwezig zijn.

Ingezonden.
Volkszang.
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Landgenooten,
De stelling, dat de volkszang in ons land niet op een hooge trap staat, wordt door
niemand betwist.
Ofschoon wij over het algemeen niet gering denken van onze eigenschappen en,
ondanks onze voorliefde voor hetgeen uit den vreemde komt, met onszelf dikwijls
meer ingenomen zijn dan dienstig is, geven wij de achterlijkheid van onzen volkszang
gewoonlijk grif toe.
Dit is al veel, en het zou de eerste schrede zijn, om tot verbetering te geraken,
indien wij niet tevens zoo vast overtuigd waren, dat voor dit gebrek geen kruiden
gewassen zijn.
Toch, hoewel herhaaldelijk beproefd is, om de oorzaken van deze achterlijkheid
bloot te leggen, is nimmer aangetoond, dat het niet anders zou kunnen worden.
Inderdaad is er geen reden, dat ons volk niet even goed kan leeren zingen als zijne
buren, en enkele pogingen, die daarvoor reeds gedaan zijn, doen dan ook het beste
verwachten.
Doch zoo wij al mogen aannemen, dat de vraag o f het Nederlandsche volk k a n
leeren zingen, bevestigend beantwoord zal worden, dan is er nog een tweede: w i l
het volk zingen?
Er zijn lieden, die het betwijfelen. Zij meenen, dat het volk - al moge dan de kans
niet uitgesloten zijn om het eene zekere technische vaardigheid bij te brengen - nooit
de rechte lust, nimmer de ware opgewektheid zal hebben, die onmisbaar zijn om den
volkszang te doen bloeien. Zij zijn van meening, dat het volk zingen kinderachtig
vindt en wijzen er op, dat d a a r o m bij feestelijke gelegenheden de volkszang wordt
verdrongen door gejoel en geschreeuw, of het uitgalmen van een of ander onbenullig
refrein met een eindeloos dacapo. Zij gelooven, dat om die reden het zingen van
liederen, die er toch wel zijn, achterwege blijft.
Zij vergeten echter, dat het volk die liederen n i e t k e n t , en dat pas in den
allerlaatsten tijd moeite is gedaan om eenige kennis van liederen te verspreiden.
Dat b.v. op uitstapjes naar bosch of duin, in tegenstelling van hetgeen over onze
oostelijke grenzen geschiedt, bij ons zoo weinig gezongen wordt, is stellig een gevolg
van deze geringe bekendheid, en wanneer men nagaat, dat zelfs van het Wilhelmus,
nu het gelukkig weder in eere is gekomen, betrekkelijk weinigen een of twee
coupletten kennen, dan behoeft het geen verwondering te baren zoo het met andere
liederen nog droeviger gesteld is.
Maar men mag gerust overtuigd zijn, dat zoo het gelukte om de bestaande liederen
meer bekend te maken, het zingen daarvan spoedig algemeener zou worden.
Het volk w i l niet alleen zingen, h e t h e e f t e r z e l f s b e h o e f t e a a n .
Dit wordt gemakkelijk hierdoor bewezen, dat sommige schoolliedjes
langzamerhand door de ouderen van de kinderen overgenomen en met voorliefde in
het gezin gezongen worden.
Voor hen, die den volkszang willen bevorderen, is hierdoor de weg duidelijk
aangewezen.
Het is de school, die de liederen onder het volk moet brengen, en het eerste
waarnaar dus gestreeld moet worden is: e e n h e i d i n h e t z a n g o n d e r w i j s
op de lagere school.
Wanneer wij blijven voortgaan om op de eene school deze en op de andere school
die liedjes te leeren, zal eene algemeene bekendheid van geschikte volksliederen tot
de vrome wenschen blijven behooren.

Neerlandia. Jaargang 12

Wat wij dus noodig hebben is een bundel liederen, welke geschikt zijn om op
a l l e lagere scholen aangeleerd te worden, en die tevens de eigenschappen bezitten,
waardoor zij de genegenheid van het volk kunnen winnen.
Dit heeft de Nationale Vereeniging voor den Volkszang, welke in 1906 te Utrecht
werd opgericht, ingezien en op hare laatste algemeene vergadering is besloten, eene
ernstige poging te doen tot het bijeen brengen en uitgeven van zulk een bundel.
Zal deze poging slagen, dan moet een groot aantal personen willen medewerken;
want het is er immers om te doen, liederen, die reeds de genegenheid
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van een deel van het volk hebben gewonnen, aan het geheele volk bekend te maken.
Daarom wordt hiermede aan ieder verzocht de hem bekende liederen, welke hem
voor het doel geschikt voorkomen, aan den secretaris te willen opgeven, z o o
m o g e l i j k onder bijvoeging van een afschrift. Desnoods is echter mededeeling van
den naam met opgave, waar het lied te vinden is, voldoende.
Uit het ontvangene zal dan eene zorgvuldige keuze worden gedaan en te verwachten
is, dat de liederen-bundel, welke op deze wijze tot stand komt, alle eigenschappen
zal bezitten, om in de bestaande leemte te kunnen voorzien.
Het Hoofdbestuur hoopt, dat nu velen, die iets voor de verbetering van den
volkszang voelen, aan dezen oproep zullen voldoen.
Den volkszang verbeteren is een verzachting en vermooiing van de zeden bewerken.
Den liederenschat tot algemeen goed maken, is het volk rijker aan schoonheid en
dus gelukkiger doen worden.
Het samenzingen verhoogt overal en altijd de gezelligheid, het doet het gevoel
van samenhoorigheid groeien en is een onschatbaar middel om op waardige wijze
uiting te geven aan de stemming van het oogenblik.
En waarlijk, onze zeden zijn niet overdreven fijn; ons nationaal bewustzijn zou
gerust iets sterker mogen worden; de middelen, welke wij tot nu toe aanwenden om
ons b.v. bij feestelijke gelegenheden in het openbaar te uiten, zijn niet geheel
onverbeterlijk.
Het lied kan zeker nog iets goeds verrichten in ons vaderland.
Zoo moge dan deze oproep tot gevolg hebben, dat het aantal der ingezonden of
opgegeven liederen overstelpend is.
Het oogenblik is bovendien thans gunstig voor deze onderneming.
Uit verschillende deelen van het land komen de bewijzen, dat naar de uitgave van
zulk een bundel met verlangen wordt uitgezien.
Niemand verzuime nu zijn steentje bij te dragen, en niemand rekene op den ijver
van anderen.
Zelf gedaan is het zekerst volbracht.
Het adres van den secretaris, aan wien men alle bijdragen gelieve te zenden, is
Saftlevenstraat 12, Rotterdam.
De Nationale Vereeniging voor den Volkszang.
Namens het Hoofdbestuur:
WOUTER HUTSCHENRUYTER, Voorzitter.
J.S.M. HAVERMANS, Secretaris.

Het Nederlands onderwijs in Oost-Indië.
In Den Haag is voor enige dagen in een lezing gezegd, dat onze Oost ‘schreeuwt om
onderwijs’; van Dokter Djawa Tehupeiory hoorden wij te Leiden nagenoeg hetzelfde
in andere woorden. Er is een nieuwe tijd gekomen daarginds, dat staat muurvast en
ons taalonderwijs moet daar in ruimer kringen gegeven worden, aan inlanders die
ver van onze taal afstaan. Nu ligt het dus op onze weg, ook op die van het A.N.V.,
om dat met macht te helpen bevorderen.
Welnu, dan ligt het ook op de weg van het A.N.V. om te protesteren tegen h e t
v e r b o d v a n d e Ve r e e n v o u d i g d e S p e l l i n g o p d e s c h o o l i n I n d i ë .
Hier kunnen, hier moeten voor- en tegenstanders van die spelling elkaar de hand
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reiken, evengoed als ze dat gedaan hebben in de Mij. van Letterkunde, toen men van
Zuid-Afrika uit vroeg, of de regels van de Vereenv. Sp. in overeenstemming waren
met de wetten en grondslagen van de Nederlandse taal. Niettegenstaande er in de
Mij. v. Letterkunde verwoede tegenstanders van onze vereenvoudigingen zitten,
hebben ze hun tegenzin weten te overwinnen en ‘ja’-gezegd. Z.-Afr. volgde de
aangewezen weg en van de 2300 kandidaten voor de Taalbondexamens maakten
verleden jaar 97% gebruik van de Vereenvoudigde en maar 3% waren nog aanhangers
in de praktijk van De Vries en Te Winkel. Alle hogerstaande persoonlikheden in
Z.-Afr. verklaren dat het nieuwe leven in de Taalbond en de uitbreiding van zijn
werk in nauw verband staat met het toepassen van d e r e g e l s d e r Ve r e e n v .
S p . Er zijn nu ruim 1000 kandidaten meer dan verleden jaar voor die examens.
De Kaapse Regering b.v. laat de spelling officieel toe. Men verzoekt ons van
Z.-Afr. uit ook die weg op te gaan, om tot de gewenste eenheid te komen.
Nu vragen de Indiërs niet aan een Mij. v. Letterk., maar ze ‘schreeuwen om
onderwijs’; de Nederlandse Regering wil het hun geven, maar de Direkteur v.
Onderwijs neemt, wat eerst gegeven is, door dat officiële verbod weer terug. Massa's
onderwijzers zijn in Indië vereenvoudigers en dat niet zo maar bij wijze van verzet:
zij voelen er het belang van.
Welnu: het is dringend nodig dat de leden van het Algemeen Nederlands Verbond,
vóór- of tegenstanders van onze Vereenv. Sp., met mij protesteren en ik zou wensen
dat er een adres gericht werd aan Z. Exc. d. Min. v. Koloniën om hem het belang
van een eenvoudig-spelling-stelsel als het onze voor onze Oost onder het oog te
brengen en hem te verzoeken aan de invoering van d e Vereenv. Spelling daarginds
niets in de weg te leggen.
Wie nu tegenstander is van onze Vereenv. Sp., laat die zich eens goed rekenschap
geven van de indruk die de geslachtsregeling van de Vries en te Winkel, de tussen-n
en -s -, de e- en o-kwestie met die van de niet meer gesproken ch e.a. moet maken
op iemand in Indië wiens natuurlike taal zover van de onze afstaat. Me dunkt, hij zal
tot de gevolgtrekking komen, dat het een m i s d a a d zou zijn hem al die regels te
willen leren, maar dan is het tevens een onverstandige daad van onze Regering daartoe
te dwingen.
Wij moeten protesteren. Wie doet mee?
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

‘Bataven kent Uw Spraak!’
Met een gevoel van weerzin neem ik de pen op om Neerlandia, de flinke strijder
voor behoud en uitbreiding van onze schone moedertaal, enige mededelingen te
verschaffen met betrekking tot ons Hollands in Zuid-Afrika.
Zoals velen bekend is, wordt hier tans een strijd gestreden, heftiger dan ooit te
voren. Er wordt geschiedenis gemaakt! Van hetgeen tans op taalgebied gebeurt, hangt
voor een groot deel de toekomst af. Daarom allen de schouder aan het wiel! Dit is
een heilige plicht jegens onze voorvaderen en ons zelf. En daarom bedroeft het mij
zo dikwels, dat Hollanders, die hier zo'n schone taak vervullen kunnen, n.l. de
Afrikaanders in hun zware taalstrijd te helpen, dit niet alleen verzuimen, doch zelfs
de handen van de vijand sterken. Verschillende oorzaken zijn hiervoor te vinden.
Ten eerste wel het gebrek aan kennis van onze eigen vaderlandse geschiedenis en
die van de Afrikaanders. Ten tweede laakbare gemakzucht om Engelse woorden te
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gebruiken in plaats van Hollandse, die men nu niet zo vaak hoort als de eerste. En
een andere reden mag vrij genoemd worden: grootdoenerij.
Hoeveel Hollanders hier in de Kaap zijn, is mij niet bekend, maar als allen zoveel
Engelse woorden in het Hollands trachten te mengen als sommigen dergenen, die ik
hier ken, dan zal men daarmee al een
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aardig woordeboekje kunnen vol maken. Och, als die mensen eens konden weten
hoe belachelik zij zich zelf daardoor maken, gewis, zij zouden er zonder twijfel van
terug komen! Wat moet men b.v. denken van zinnen als deze die ik het genot heb,
hier dageliks te horen:
‘Hij heeft zijn eksamen met o n n e r s (honours) g e p a a s (passed). Volgende jaar
zal hij zijn t e a c h e r s (onderwijzers) eksamen doen, dus zal hij nog veel moeten
p r e k t i s (practise)’.
Er zijn in 't Afrikaans verschillende Engelse woorden, waarvoor men tot dusver
nog geen goede Hollandse bezit: over het gebruik van zulke woorden wil ik hier niet
spreken. Maar er zijn een menigte andere, die door Afrikaanders nu eens in 't Engels
en dan weer in 't Hollands gebruikt worden en juist zulke verdienen in het biezonder
onze aandacht. Neem b.v. ‘winkel’. Afrikaanders hoort men in hun spreektaal dikwels
‘winkel’, maar ook zeer vaak ‘shop’ gebruiken. En nu heb ik het al meermalen
bijgewoond, wanneer een Afrikaander tegen een Hollander sprak, en hij het woord
‘winkel’ gebruikte, dat het antwoord van de Hollander het woord ‘shop’ bevatte.
Zoiets vind ik zeer treurig. In plaats dat de Hollander de handen van zijn stamgenoot
sterkt, door zijn taal zuiver te houden, maakt hij als een nieuweling, die in zijn
vaderland het woord ‘shop’ misschien nooit gehoord heeft, het voetstuk, waarop
deze indringer reeds staat, nog hechter, in plaats van te trachten hem er af te rukken.
Wat zouden hier wel de woorden zijn van onzen Bilderdijk, die eens zong:
Maar verga de vuige basterd,
Die aan Duitse wanspraak kleeft,
En de moederboezem lastert,
Die hem Godennektar geeft!
Vloek! verachting! op 't gebroedsel
Dat, in zwijnendraf vervuild,
Holland's edel akkervoedsel
Voor de Wendse akker ruilt;
Hollands korenrijke dalen
Met verstikkend onkruid strooit;
En waar roos en lelie pralen,
't Hoofd met paddestoelen tooit!

Zou hij hier misschien ‘Duitse’ en ‘Wendse’ eenvoudig in ‘Britse’ veranderen?
Kaapstad.
H. HONIG Hz.,
Lid A.N.V.

Vreemdelingen die Nederlandsch lezen.
De lijst in Neerlandia van Juni 1908 is als volgt aan te vullen:
Z.M. de Keizer van Duitschland.
W. Meyer, postdirecteur, Hannover-Hainholz (Duitschland).
Joh. Schlitz Jr., wijngaard-eigenaar, Mainz a/d. Rijn (Duitschland).
Richard Heinrich Stein, toondichter en letterkundige, Uhlandstr. 194 a,
Berlijn-Charlottenburg.
C.R. Schouboe-Sacht, koopman, Kongensvej 32, Copenhagen F.
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Arthur Exo, stud.-pharm., central-apotheke, Duisburg-Meiderich.
P. Falk, postzegelhandelaar, Clifton Mine, Belingwe (via Tilabusi) S. Rhodesia,
Zuid-Afrika.
Mejuffr. Marie Seidler, Neue Anlage 1 a, Hanau a/Main.
F. de L. Biccard, Sea Point bij Kaapstad.
Mevr. M.A. Watremez (vroeger te Kamerijk) 27 Avenue de Longchamps,
Brussel.
Otto Mangold, Nelspruit, Oost-Transvaal.
Jens Jakobsen, Nibe, Denemarken.
Wilhelm Roettger, Nebelstrasse 7, Weitmar, Westfalen.
Mejuffr. Hermine Thumann, Badbergen, Hannover.
Ed. Gerold, Port of Spain, Trinidad (Britsch-West-Indië).
N.L. Marie, burgemeester van Angoville (par Cesny-Bois-Halbout) dept.
Calvados-Normandië.
Rudolf Norberg, leeraar, Sandviken, Zweden.
Paul Wunderling, 17 Rue de Bellefonds, Cognac (Charente).
Theod. Zilliken, p/a. Societa Bancaria Italiana, Genua.
Mevr. René Martin, 99 Boulevard Raspail, Parijs
Kai Warming, stud.-polyt., Vodrofsvej 13, Kopenhagen.
Max Rohleder, ingenieur, Keizerlijke Flotille, Daressalam, Duitsch-Oost-Afrika.
J. Cornfield, directeur koopmanshuis, Medan, Deli, Sumatra.
L. Kaufmann, 4 Lüneburger Strasse, Hamburg.
P. Vermeer, telegraafbeambte, Postbus 123, Krugersdorp.
Mevr. A.C.W. Wurfbain-Swaving, Sempal Wadak, Malang, Java.
Leopold Vagt, koopman, p/a. Breuer, Möller & Co., Maracaibo (Venezuela).
Mejuffr. E. Klencke, Soerabaja, Java.
Adrien Schlexer, Grammestraat 20, Antwerpen.
Auguste Vincent, dr. phil., werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
Museum-straat.
Alois Vedernjiak, 243 E, 84th Str., New-York City, Sta-K., U.S.A.
J.P. Jooste, boeren-kommandant, Königgraetzerstr. 32, Berlijn S.W. 11 (eigenlijk
geen vreemdeling).
Abraham Vanier, klerk, Postbus 164, Georgetown, Demerara, Br. Guiana.
Rev. L.G. Dorpats, Wayside, Wisc (U.S.A.).
Boris Honigmann, Banque d'Escompte de Perse, Teheran.
Lucas A. van Toor, assist. chef Brandept., 2419 Walnutstr., Milwaukee, Wisc,
U.S.A.
Luigi Pampaloni, docteur en sciences, Florence, via Marzetta, No. 11.
Douglas Smit, Magistraat-kantoor, Grahamstown, Kaapkolonie.
W. Kirckhefer, koopman, Kronprinzenstr., Dortmund i/Westfalen.
Kurt Gruber, koopman, Usumbura, Duitsch-Oost-Afrika.
Fritz Kothe, Nordertorstrasse 20 II, Emden.
Christian Carlsen, p/a. D. Larsen, Brohusgade 1 a IV, Copenhagen N.
(Denemarken).
Ernest Stockhammer, Hôtel Gotham, 5th Avenue en 55th Str., New-York, City,
U.S.A.
Siegfried Beck, p/a. C. Kersten & Co., Paramaribo.
Arturo Lopez Henriquez, koopman, Apartado No. 87, Curaçao.
H. Clavareau, 56 Maas-straat, Brussel.
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Maurice Pollin, Rue du Collègue 15, Charleroi, Henegouwen, België.
Antoine Hampel, docteur es- sciences politiques, Secrétaire au Ministère Royal
Hongrois de l'Agriculture II, Tudor N. 5, Budapest.
Olaf Boegh, Gammel Kongevej 98 I, Kopenhagen V.
Eduard Weber, b/d. bouw van den Kameroen-spoorweg Duala, Kamerun
(Duitsch-West-Afrika).
Joh. Usbeck, koopman, Hasselbachstr. 6 a, Magdeburg.
Richard Schmidt, Tegeler Weg 7, Berlin, Charlottenburg.
Erich Uhlich, Neptunstrasse 11, Emden.
Josef Juelich, 501 E, 78th Str., New-York, U.S.A.
Edgar Amand, Rue de Beaumont, Marchienne au Pont, België.
Robert Barbier, Roça Porto Alegre, San Thome (Portug. West-Afrika).
Juan Francisco Magnasco, leeraar Oostersche talen, Corso Torino 27, Genua.
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W. Stindt, Ringstrasse 7, Emden.
Heinrich Consemueller, Gr. Kurfürstenstrasse 63 a, Bielefeld.
Martin Reith, koopman, Bergstr. 153 II, Berlin, Rixdorf.
Mej. Joe Fisher, postkantoor, Ermelo, Transvaal.
Wilhelm Kothe, koopman, Luisenstr. 17 III, Wiesbaden.
Heinrich Hinrichs, Emmernstr., Hameln, Duitschland.
O.A. Rau, architect, Vrijheid, Natal.
Karl Sass, Beringstr. 2, Stettin, Pommeren; beambte Verzekeringsbank.
Mej. H.E. Kloesmeyer, Embong, Konari, Soerabaja, Simpang.
Paul Schroeder, koopman, Calle Aribau 37, 2 o 2 a, Barcelona.
H. Pudritzki, Dresden, 4, Duitschland.
Woldemar A. Gohs, ingenieur, Bäckerei Str. 72, Qu 5, Riga, Rusland.
Henry Herff, 321 Division-str., Detroit, Mich. (U.S.A.).
Amsterdam.
J. RASCH.
Dr. Zuidema vult de lijst nog aan met:
Herman Baumfeld, koopmansklerk, c/o. Internat. Havester Company of America,
Omsk, Siberië; verzamelt dagbladen en tijdschriften; wenscht en geeft in lichtingen
omtrent handelszaken.
Gerhard Schokkenkamp, koopmansklerk, Grosse Allee 46 III, Hamburg V.
Bent Rasmussen, secretaris O. Stationsvej 2 Odense (Denem.); wenscht ter verdere
oefening in 't Ned., brieven te ontvangenen is bereid met gelijk doel Deensche te
zenden;
en vraagt het tegenwoordig adres van: C. Broekman, voorheen Hullestraat 6, Gent.
Geachte leden der Burger- en Jongel.-Afdeeling.
Ondergetekende zou gaarne in ruimer kring bekend gemaakt zien, dat hij sinds
eenige maanden door den heer Meert, secretaris Groep B, tot postzegel correspondent
der Haarlemsche Afdeeling benoemd is.
Hij hoopt dat de leden van het A.N.V. blijk zullen geven van hun sympathie met
hun Vlaamsche stamgenooten, door hem in grooten getale postzegels, hetzij af- òf
ongeweekt, aan zijn adres of aan het Secretariaat, Nieuwe Gracht 1, te bezorgen.
Hoogachtend,
J.W. HILBRANDER Jr.,
Krelagestraat 12.
H a a r l e m , November '08.

Vlaamsche catalogus van Nederl. boeken.
Er is in de laatste jaren nu en dan sprake geweest van het nut, dat zekere catalogi
afwerpen, die, door hun veelzijdigen inhoud, de rijkdom van de Nederlandsche
literatuur bekend maken. In 1906 had het Brusselsch Ned. Congres ons opgedragen
zulk een catalogus saam te stellen. Die is, op 5000 ex. getrokken, g e h e e l
verkocht.

Neerlandia. Jaargang 12

Thans is een 2e druk in den handel. Hij bevat een overzicht van de uitgaven die,
volgens ons, het meest gevraagd worden, het meest noodig zijn, maar ook n o g i n
d e n h a n d e l voorkomen. Dit laatste beteekent zooveel als: de geheele nog
verkrijgbare Nederlandsche literatuur uit Holland en België sinds ongeveer 1890
uitgegeven.
Het nut van dien geillustreerden catalogus is:
v o o r h e t p u b l i e k eene vereenvoudiging bij het zoeken, dat anders in tientallen
fondscatalogi plaats vinden moet; de kennis van vele uitgaven van uitgevers die geen
fondscatalogus hebben; een gemakkelijke vergelijking tusschen de prijzen van
verschillende boeken over één onderwerp; de wetenschap dat over 't een of ander
onderwerp ook boeken bestaan;
v o o r d e n B e l g i s c h e n b o e k h a n d e l a a r , die over het algemeen geen
catalogen bezit, als die van Brinkman of Sijthoff, een hulpmiddel en besparing van
tijd die anders aan het zoeken besteed wordt.
Natuurlijk geldt dit laatste ook voor kleine boekhandelaars in Nederland en elders,
die veelal enkel de jaarlijsten bezitten van Brinkman maar niet de groote
verzamelcatalogen; een bezwaar voor hen is de f r a n k s prijs. Toch hebben wij van
vele Hollandsche boekhandelaars reeds gehoord, dat zij er gebruik van maken.
Wij zenden hier aan alle (Waalsche en Vlaamsche) senatoren, kamerleden en leden
van de koninkl. familie een exemplaar, waarbij een stukje van het bestuur van het
A l g . N e d . Ve r b o n d , Ta k A n t w e r p e n , gaat, om er op te wijzen, dat de
Nederl. taal bij kamerbesprekingen niet behoe't geminacht te worden.
De catalogus wordt thans reeds zeer veel gebruikt voor het opzoeken van boeken
bij de inrichting van bibliotheken.
De prijs is zeer laag, fr. 0.50 voor de 2 deelen. De uitgave beoogt dan ook alleen
propaganda voor de Nederlandsche literatuur.
De Nederlandsche Boekhandel:
L.H. SMEDING,
directeur.
A n t w e r p e n , Dec. 1908.

Een Amst. Tooneelvereeniging
is bereid om tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten voorstellingen - alleen van
oorspronkelijke stukken - te komen geven in België. Nadere inlichtingen verschaft
desgevraagd haar letterkundige raadsman
Dr. W. ZUIDEMA,
Wijttenbachstr. 18, Amsterdam.

Allerlei en mededeelingen.
Sprekers voor de Afdeelingen.
De heer Pol de Mont, lid van het Hoofdbestuur, heeft zich bereid verklaard, voor de
Noordnederlandsche Afdeelingen op te treden, als eenige bijeenliggende Afdeelingen
zich vereenigen om hem in een of twee weken te ontvangen, b.v. midden Januari.
In het bijzonder wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de voordracht van den
heer, K. Supheert over Curaçao, die optreedt ten bate van de noodlijdenden van dit
eiland.
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Afkortingen.
Nog enkele dagen en vele Nederlanders zullen weer onnadenkend de dwaasheid
begaan kaartjes te verzenden of een advertentie te plaatsen als tolk van hun beste
wenschen, met afkortingsletters aan een vreemde taal ontleend.
Laten de leden van het A.N.V. het voorbeeld geven, door ook in dit opzicht het
Nederlandsch de voorkeur te geven.
P.f. worde m.g. (met gelukwensch).
P.r. worde m.d. (met dankzegging).
En bij voorkomende gelegenheden:
P.c. worde m.r. (met rouwbeklag).
P.p.c. worde t.a. (ten afscheid).
Geeft ook aan Ned. Kerstmiskaarten de voorkeur.
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Wat het A.N.V. niet wil.
Onder het hoofd ‘Zuivering van taal’ was in het weekblad Sarphatikwartier van 6
Nov. een artikel verschenen, beginnend met dezen zin:
‘Sinds Koos lid was geworden van het A.N.V.... was hij eigenlijk een onaangenaam
mensch’.
Twee voortvarende leden der Amsterdamsche Afd. ‘Jong Nederland’, de heeren
C. Glerum en J.W. te Winkel zijn onmiddellijk in ‘Onze Grachten’ opgekomen tegen
de verkeerde voorstelling van den schrijver.
De heer te W. zegt o.a. het volgende, dat ook nog wel eens door de lezers van
Neerlandia mag worden gehoord:
Door dit stukje krijgt de buitenstaander het denkbeeld dat ieder, die lid wordt van
het A.N.V., daardoor den plicht krijgt zijn vrienden te vervelen met steeds aanmerking
te maken op hun woorden. Het is namelijk de ingeburgerde meening van vele
niet-leden van het A.N.V, en ongelukkig ook van vele leden, dat men als lid dezer
vereeniging zijn plicht niet zou doen, wanneer men niet opmerkzaam maakte op
ieder Fransch woord, dat gebruikt wordt. En toch is dat een geheel verkeerd begrip.
Het A.N.V. strijdt niet tegen het g e b ruik van vreemde woorden, maar tegen het
m i s b ruik daarvan. Ieder verstandig mensch weet dat er vele vreemde woorden zijn,
die geheel en al in onze taal zijn ingegroeid, dat het onmogelijk zou zijn ze te
vervangen en dat deze vervanging, indien al mogelijk, niet zou leiden tot verrijking
van onze moedertaal maar tot verarming.
Waar het A.N.V. echter wel tegen strijdt is het n o o d e l o o s gebruik van vreemde
woorden, waar we net zoo goed (of beter) Nederlandsche termen kunnen gebruiken.

De Hollanders en de Japansche beschaving.
Dr. Pinkhof schreef in het N. Tijdschrift voor Geneesk.:
Op een zeer schoone plaat, bijlage der Deutsche med. Wochenschr., No. 47, naar
een Japansche aquarel uit de 18e eeuw, dat zich in het geneeskundig-historisch
museum te Berlijn bevindt, ziet men een buitenlander, zeer waarschijnlijk een
Hollander, afgebeeld, die het lijk van een schoon Japansch meisje ontleedt. Eugen
Holländer levert hierbij een belangwekkend bijschrift, waarin eraan wordt herinnerd,
dat de Nederlanders na de verdrijving der Portugeezen de eenige Europeanen waren,
die in Japan kwamen. Hun geneeskundigen gebruikten op hun reizen de tolken als
assistenten, en deze werden voorposten der Europeesche geneeskunst. De Chineesche
wetenschap wilde intusschen zijn invloed niet verliezen en werkte vreemdelingen
zooveel mogelijk tegen. Vóór 1858, toen Pompe van Meerdervoort, na verkregen
verlof, doch onder groote opwinding der bevolking, in de door hem in 1848 gestichte
geneeskundige school te Nagasaki een lijkopening verrichtte, had slechts in 1774 of
'75 een sectie plaats gehad, en wel om uit te maken, of de Europeesche of wel de
Chineesche ontleedkundige afbeeldingen juist waren. De tegenstanders van het
‘blanke gevaar’ maakten van dit feit gebruik om de vreemdelingen voor
menschen-slachters uit te maken. De aquarel is vermoedelijk in dien geest vervaardigd,
doch kan nu dienen als getuigschrift voor de beteekenis van de Hollanders voor de
Japansche beschaving.
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Nieuwe woorden.
Wij namen in ons vorig nummer uit de Kampioen over, dat en waarom de heer W.P.A.
Harte te Rotterdam voor motorboot v o n k e r en voor vliegtoestel w i e k e r , met de
daarbij hoorende werkwoorden, voorsloeg. Wij lieten v o n k e r in zijn waarde, maar
opperden een bedenking tegen w i e k e r . Daarop schrijft ons nu de heer Harte:
Uwe geachte Redactie helt méér over tot het woord ‘zweven’ en ‘zwever’
dan tot ‘wieken’ en ‘wieker’.
Echter in uw vóórlaatste Neerlandia-nummer schrijft U, dat het woord
‘vlieger’ het luchtgevaarte b o n d i g zou kenschetsen, maar niet te
gebruiken is, omdat dat woord in 't Nederlandsch iets anders beduidt.
Voor vlieger wordt nu 't woord ‘wieker’ voorgesteld, dat hetzelfde
denkbeeld opwekt, en thans voelt U meer voor ‘zwever’.
Hoe verklaart U dit?
Ook het bezwaar dat ‘wieken’ nadrukkelijk de slaande beweging van de
vleugels voor den geest brengt en de vleugels van de vliegtuigen
bewegingloos zijn, is m.i. tamelijk denkbeeldig.
1o. De bladen der schroeven b e w e g e n zich in elk geval bliksemsnel,
doch 2o. een voorbeeld:
Wanneer een zwaan zich op 't water voortbeweegt en zich zwevende en
drijvende houdt, dan zegt men, ofschoon men het middel der beweging,
n.l. zijn zwemvliezen, niet ziet, hij zwemt en n i e t hij zweeft.
Maar daarenboven, het woord ‘vliegen’ zal het groote publiek, dus de
spraakmakende gemeente, méér aantrekken dan ‘zweven’.
Vroeger kon men slechts spreken van ‘zweven’ en ‘drijven’ in de lucht,
doch het is thans van onze eeuw het wonderbaarlijke en voor vélen het
aantrekkelijke, dat het luchtgebied, nà 6000 jaren, door de volmaking der
Techniek, dus door het genie van den mensch, veroverd is.
Dit feit is nu alléén wáár, indien men spreekt van ‘vliegen’.
Ook de heer Henri Meijer, de welbekende en geachte Hoofd-Redacteur
van ‘De Kampioen’, die op velerlei Sportgebied een specialiteit is, schrijft
in dat orgaan van 20 Nov. 1908 o.a.:
De vlucht eener aeroplane is n.l. minder eene zweving dan wel een door
onophoudelijk werkende stuwkracht voortgezette glijing over hellende
luchtvlakken.
Eerst wanneer de stuwkracht door het stilzetten der luchtschroeven ophoudt,
treedt de zwevende toestand in.
M.i. is er dus voor ‘vliegen’ en ‘vlieger’ in casu ‘wieken’ en ‘wieker’, véél
te zeggen.
Ons bezwaar tegen w i e k e r is inderdaad denkbeeldig, maar dit in letterlijken zin.
Bij het denkbeeld w i e k e r stelt men zich, gelijk wij schreven, de beweging van de
slaande wieken voor, en de vleugels van de vliegtuigen maken de wiekbeweging
niet. Daarentegen hoefden wij tegen het denkbeeld v l i e g e r dat bezwaar niet te
hebben, omdat vliegen in het spraakgebruik allerlei snelle beweging door de lucht
of zelfs op en door andere elementen beduidt: de pijl vloog van den boog, de bal
vloog in het net, de boot vloog door het water, de jongen vloog naar huis. Zoo zou
dus v l i e g e r , zonder protest van ons taalgevoel, gebruikt kunnen worden van een
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toestel, dat zich door de lucht beweegt, al ziet men geen vleugels slaan; indien 't
woord n.l. niet reeds iets anders beteekende.
Het voorbeeld van den zwaan snijdt, dunkt ons, geen hout. Het dier verricht de
beweging, die men zwemmen noemt, al ziet men het niet. Maar 's heeren Harte's
w i e k e r ziet men niet wieken, d.i. zich bewegen door vleugelbeweging, en wiekt
ook niet. Het ronddraaien van schroefbladen is geen wieken.
Er zou over wat de heer Harte verder schrijft nog wel iets te zeggen zijn, maar de
gedachtenwisseling is toch al lang geworden.
Intusschen zoekt men in Frankrijk ook naar een goed woord, want velen zijn daar
met a é r o p l a n e ontevreden. De onsterfelijken der Académie hebben er hun kennis
en vernuft aan beproefd. Maar enkelen zeggen, als wij: laat de volksmond het woord
vinden
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Gebrekkige aardrijkskunde.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft:
‘Neerlandia vermeldt, dat een voornaam Mexicaansch blad heeft gesproken van
de benoeming van een Mexicaansch consul-generaal “in de belangrijke Duitsche
haven van Amsterdam, die de tweede is van genoemd keizerrijk, daar Hamburg aan
het hoofd van alle staat”. Is dat erger dan dat wij langen tijd achtereen een der grootste
Londensche dagbladen hebben ontvangen, met het vaste, telkens geschreven, adres:
Rotterdam, Belgium? En dat wij onlangs een brief kregen van den secretaris van een
aanzienlijke Engelsche vereeniging, die uit den aard der zaak drukke briefwisseling
met het buitenland moest voeren, met hetzelfde adres, dat onze stad in België
plaatste?’
En de correspondent van hetzelfde blad te Potchefstroom schrijft, dat de stadsklerk
daar - een Engelschman - twee Nederlandsche firma's, die voor de levering van
klokken in den toren van het nieuwe stadhuis hadden ingeschreven, in een ambtelijk
stuk alweer in België laat wonen.
Het onderwijs in de aardrijkskunde is in Engeland blijkbaar niet in den haak.
Trouwens de Engelschen spotten daar zelf wel over.

Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1909.
Doordat de Hoofdbestuursvergadering den 19en December wordt gehouden, kan de
Begrooting niet meer in dit nummer worden opgenomen.

Holl. Gezelschap te Berlijn.
Voor 1909 is het bestuur dezer Afdeeling van het A.N.V. samengesteld uit de heeren:
W.F. van Heusden, eerste Voorzitter.
C.H.F. van Heusden, tweede Voorzitter.
P.J. van Wielink, eerste Secretaris.
H. Poelmann, tweede Secretaris.
D. Slikker, Penningmeester.

Geschiedenis van het A.N.V.
In het derde deel, eerste stuk, van ‘Vlaamsch België sedert 1830’ studiën en schetsen,
bijeengebracht door het Alg. Bestuur van het Willems-Fonds, wordt een hoofdstuk
gewijd aan ‘De wording van het A.N.V.’
't Artikel is versierd met de portretten van de heeren Hipp. Meert en Dr. H.J.
Kiewiet de Jonge.

Nederlandsche nijverheid in Zuid-Afrika.
Dank zij de bemiddeling van het bestuur onzer Afdeeling Potchefstroom, is de levering
van een Westminster klok daar opgedragen aan de Ned. firma B. Eysbouts te Asten
(Noord-Brabant), als laagste inschrijfster, voor de som van f 360.
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Afdeeling Kaapstad en omstreken.
Het bestuur dezer Afdeeling heeft aan den Ned. Min. van Buitenl. Zaken een verzoek
gericht, het oorlogschip ‘De Ruijter’, zoo mogelijk via de Kaap, naar O.-I. te zenden.
De Afdeeling heeft nog besloten voor de in het begin van het volgend jaar te
houden voordrachtwedstrijden, eenige prijzen uit te loven voor de beste Hollandsche
daaronder.

Onze Dichters.
De heer A.T.A. Heyting, die onder den schuilnaam Gust van Elring reeds verschillende
bloemlezingen uit de werken van groote dichters heeft samengesteld, heeft thans op
aanzoek van de firma Meulenhoff & Co. de uitgave verzorgd van een lijvigen bundel,
meest lyrische poëzie van Onze Dichters, van de vroegste tijden tot op heden. Men
vindt er dus zoowel Hadewych en Maerlant als Boutens en Adema van Scheltema
in vertegenwoordigd, Vlaamsche en Nederlandsche poëten, zelfs vrijwel onbekende
grootheden.
Waar is de grens als men gaat afdalen?
Het geheel doet aan als een tuin vol vogels van zeer ‘diverse pluimage’, als een
schilderijenmuseum, dat op groote volledigheid kan bogen, er zelfs een rubriekje,
‘onbekende meesters’ op na houdt, maar waarvan alles natuurlijk niet even belangrijk
en schoon is. Toch, wie in den bundel gaat bladeren, zal naast veel bekende ook veel
onbekende schoonheden ontdekken.
Men zal het niet altijd eens zijn met de keuze van den samensteller, oordeelen dat
van sommige dichters karakteristieker verzen of fragmenten hadden kunnen worden
gekozen, dat een of twee gedichten geen karakterbeeld geven. Maar dat krijgt men
ook in een museum niet van schilders, vaak door een enkel paneeltje
vertegenwoordigd.
Edoch, deze bezwaren - als ze het zijn - gelden niet tegenover het groote nut.
Behalve dat zoo'n bundel - door zijn lagen prijs in het bereik van velen - den
rijkdom onzer verskunst meer onder het volk brengt, spoort hij tot nadere
kennismaking met menig te weinig gekende persoonlijkheid in onze literatuur aan.
Zelfs als geschiedkundig overzicht, heeft het boek zijn waarde.
Door den onwil van enkele uitgevers worden een paar dichters gemist. Dit is
jammer. De verzamelaar had althans hun namen in de rij kunnen opnemen met
verwijzing naar hun werk(en). Bij een herdruk verdient dit aanbeveling.
Dat Dr. A.G.C. de Vries de middelnederlandsche liederen verzorgde voorzoover
dit het taalkundige gedeelte en verklaringen betreft, verhoogt de waarde der uitgaaf.
Opmerking verdient nog de nette wijze, waarop het boek zoowel ingenaaid,
gecartoneerd, als gebonden is uitgegeven, en de smakelijke boekversiering van den
heer Frits Lensvelt.
Als proeve der verluchting dit sluitstuk:

Neerlandia. Jaargang 12

Neerlandia. Jaargang 12

