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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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J.E. Tehupeiory. †

‘Johannes Everhardus Tehupeiory, zoon van het groene Ambon, dat daar zoo liefelijk
opduikt uit den blauwen Oceaan, vertegenwoordiger van het intelligente, levenslustige
volk, dat aan Nederland zoo veel bewijzen gaf van zijn onwankelbare trouw - slechts
26 jaren hebt gij mogen leven! Maar in die korte spanne tijds is door u méér tot stand
gebracht, dan door menigeen, wien de levensmaat ten volle werd toegemeten. Hoe
hebt gij gewoekerd met de talenten, die u zoo rijkelijk werden toevertrouwd! Hoe
hebt gij waar weten te maken het woord van onzen ouden dichter:
‘Men kan wel jong van jaren en oud van uren zijn!’
Ik meen deze woorden, bij de geopende groeve van onzen diepbetreurden vriend
gesproken, hier te mogen herhalen. Zij trachtten uitdrukking te geven aan de gevoelens
die, vooral ons bezielden, die daar op dien somberen tweeden Kerstdag hem onze
hulde en een laatst vaarwel brachten. Bewondering voor dien rijkbegaafde, droefheid
over zijn ontijdigen dood; diepe weemoed, maar waarin de fierheid school, die de
toekomst toch ook met hoop in het hart mocht doen tegemoet gaan.
Want de herinnering blijft aan hem, wiens kortstondig leven was als een
opeentasting van bewijzen voor des Inlanders willen en kunnen. Als kind en knaap
maakte hij zich op Ambon de degelijke schoolkennis, de vaardigheid ook in het
spreken en schrijven van het Nederlandsch, eigen, die hem straks aan de artsenschool
te Weltevreden zouden instaat stellen, zijn schitterende gaven te ontplooien. Vóór
zijn twintigste jaar verliet hij, als eerste van zijn promotie, de school. Toen, na een
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jaar practischen arbeid, werd hem de gelegenheid geboden als geneesheer de
nauwelijks bekende binnenlanden van Borneo te bezoeken. Hoe hij zich kweet van
zijn taak leert ons zijn O n d e r d e D a j a k s i n C e n t r a a l B o r n e o , zonder
twijfel het beste boek dat ooit door een Inlander in het Nederlandsch werd geschreven
en dat door niemand minder dan prof. Nieuwenhuis bij het publiek werd ingeleid.
Van 1905 tot 1907 was Tehupeiory weder op Java werkzaam, in een drukke
geneeskundige practijk, maar toch ook nog den tijd vindend voor het leiden van, het
schrijven in Maleische weekbladen. In 1907 kon hij een lang gekoesterd verlangen
ten uitvoer brengen: met door eigen bekwaamheid verdiende en verstandig gespaarde
gelden naar Nederland, ter voltooiing van zijn studiën, ter verwerving van den artstitel!
Nog geen anderhalf jaar was hem voldoende om dit voorloopig einddoel van zijn
streven te bereiken. En middelerwijl werkte hij voortdurend voor zijn Maleische
bladen; wette hij zijn geest door omgang met vak- en studiegenooten; trad hij als
bezield spreker op onder Nederlandsche mannen en vrouwen, getuigend van de
beweging daar ginds in het Oosten, wijzend op de grootsche taak daarbij te vervullen
door Nederlands beschaving, Nederlands
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taal. De woorden door hem gesproken in het Congres te Leiden zijn velen een blijde
verrassing geweest. In den duurzamen vorm waarin zij verschenen*), verlucht door
tal van lichtbeelden, sprekender dan geschreven documenten, zullen zij een
bemoedigende maar tevens tot ingespannen plichtsbetrachting en offervaardigheid
vermanende herinnering blijven.
Ruim een maand vóór zijn dood, op 19 November j.l., sprak hij, in het Koloniaal
Museum te Haarlem, over Centraal-Borneo en over de hem dierbaar geworden Dajaks.
Na dien zou zijn stem niet meer in het openbaar worden vernomen. Als zoon van
Insulinde, apostel der Nederlandsche beschaving onder zijn in ontwikkeling nog ten
achter gebleven medebroeders van dezelfde Moeder, heeft hij voor het laatst tot
Nederland gesproken.
Het geluid van zijn stem worde niet vergeten. Zijn nagedachtenis blijve in eere.
Zijn voorbeeld wekke kracht en strekke tot navolging.
C.TH. VAN DEVENTER.

Bij het overlijden van de heer J.E. Tehupeiory,
Arts en dokter djawa.
Hij stierf ver van zijn vaderland
Een droeve dood;
Geen moederkus, geen vaderhand,
Die de ogen sloot.
Geen tropenzon, geen bloemaroom
Als Ambon gaf,
Geen palmboom wuift een zoete droom
Over dit graf.
Geen blauw saffier doorzichtige zee,
Als Ambon had,
Omspoelt het, geen zonlichte ree
Met schelpen-schat.
Hij leefde en stierf in killer lucht
Bij koeler mens
En vaak verried een stille zucht
Zijn innige wens.
Naar ginds, waar hij nieuw leven zag
Voor volk en land
Ook onder de eens gekregen vlag
Van Nederland.
Een toekomst waartoe Neerlands taal
De deur ontsloot;
Daar zag hij lichten 't ideaal
In luchten-rood.
*) Verkrijgbaar tegen toezending van 15 ont. bij de Administratie van 't A.N.V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
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Zijn eigen volk met nieuwe kracht
Aan 't werk gegaan,
Een staat geworden, fier op macht,
In de Oceaan.
Zijn droom, een Nederlandse droom,
Zo zonder praal
Geuit met Zuiderstrandse schroom
In pracht van taal.
Wij voelden mee die hartewens;
Wij juichten toe:
Het was ons bij die warme mens
Zo wel te moe.
En ging hij heen, wij zullen wat
Hij wilde, doen:
Onze Oost moet worden zulk een schat,
't Verleên ten zoen.
En doen we 't; bloeit het naderhand
Als nooit voorheen,
Dan rust hij ver van 't vaderland
Zacht en tevreên.
Wat baat dit woord! Hij 's heengegaan
Wij missen hem,
Zien, horen hem vol weemoed aan,
Zo zacht van stem.

Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Voor Curaçao.
Men weet, dat Curaçao in grooten nood heeft verkeerd, dat duizenden Nederlandsche
onderdanen door armoede en gebrek nog lijden. Meer dan 6 maanden heeft de handel
geheel stil gestaan, terwijl het land zelf niet genoeg voortbrengt om de bevolking te
voeden.
De overvloedige regens hadden de hoop op een goeden oogst weder verlevendigd,
doch helaas de rupsenplaag heeft ook aan deze verwachting den bodem ingeslagen.
De kleine maïs, het hoofdvoedsel der arme bevolking, wordt op vele plaatsen geheel
weggevreten door de rupsen, evenals andere gewassen die tot veevoeder moesten
dienen.
In de buiten-districten is een begin van scheurbuik opgetreden en op sommige
plaatsen is de sterfte grooter dan onder normale omstandigheden. Wel kwam de blijde
tijding tot ons, dat de noodlottige Mei-decreten van Castro door de nieuwe Regeering
van Venezuela zijn opgeheven, doch men leide daaruit niet af, dat Curaçao nu geen
hulp meer behoeft. Curaçao kan zich niet zoo plotseling herstellen.
Nog maanden lang zal de armoede voortduren.
Laat ons dus allen het voorbeeld volgen van de Koningin, de Koningin-Moeder
en den Prins en toonen, nog iets over te hebben voor onze Kolonie, welker bewoners
in hun nood alle hoop op ons gevestigd hebben.
Dr. J. BOEKE.
Luit. J.A. SNIJDERS Jr.
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Vertegenwoordigers voor de Groep Ned. Antillen in het Hoofdbestuur van het
A.N.V.
***
Woensdagavond 30 December 1908 had in het gebouw Diligentia, Den Haag, met
welwillende medewerking van de dames H. Mackintosh - Van Iterson, sopraan, A.
Mulden - Dijckmeester, sopraan en Dora Haus, voordracht, alsmede van de heeren
P.C. Brederode, bariton, W.J.B. Watter, piano en Joh. Haus, voordracht, die uitvoering
plaats, waarvan de opbrengst zou strekken tot ondersteuning van de noodlijdenden
op Curaçao.
Liederen werden ten gehoore gebracht, o.m. van Massenet, Hugo Wolf, Schubert,
Schumann, Mann, C.
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van Rennes, gevolgd door voordrachten uit werken van J. van den Vondel, Guido
Gezelle, Potgieter, J. Perk e.a.
De uitvoering werd voor een groot gedeelte bijgewoond door Hare Majesteit de
Koningin-Moeder en Z.K.H. den Prins der Nederlanden.
Hare Majesteit de Koningin heeft met belangstelling ons streven gevolgd, om in
het belang der noodlijdenden op Curaçao werkzaam te zijn, en steunde het ook op
daadwerkelijke wijze.
Onder de aanwezigen werd ook de Minister van Koloniën opgemerkt.
Een woord van dank aan alle medewerkers.
De avond heeft na aftrek van kosten opgebracht f 1102.15. In het geheel is nu door
het A.N.V. ontvangen f 8179.81½.
Volledige verantwoording volgt als de inschrijving wordt gesloten.

Beknopt verslag der vergadering van het Hoofdbestuur op Zaterdag
19 Dec. 1908 te Dordrecht.
A a n w e z i g : Mej. E. Baelde, voorzitster en de heeren Dr. J. Boeke, H.D.H. Bosboom
(alleen op de middagvergadering), H. Meert, J.M. Pijnacker Hordijk (alleen op de
middagvergadering), Dr. M. Rudelsheim, Dr. Mr. C.F. Schoch, Mr. W. Thelen, Jhr.
Mr. J.L.W.C. von Weiler en Mr. W. Dicke, secretaris.
A f w e z i g met kennisgeving: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dr. H.F.R. Hubrecht,
Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Joh. Kesler, Dr. J.J.A. Muller, Mr. C.Th.
van Deventer, Luit. J.A. Snijders Jr. en Prof. P. Fredericq.

Punt I. Notulen.
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
Immigratie van Italianen naar Suriname.
De voorzitster wijst op enkele berichten daaromtrent in de bladen verschenen.
Een der vertegenwoordigers voor de Groep Suriname acht de bezwaren volkomen
ongegrond.
Brief uit Shanghai met verzoek behulpzaam te zijn in het aanknoopen van
handelsbetrekkingen met Holland.
Schrijver is in overweging gegeven zich te wenden tot de Afdeeling Handel van
het Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid en tot het Bureau voor
Handelsinlichtingen te Amsterdam, directeur de heer Kamerlingh Onnes.
Schrijven uit Weenen, waarin nogmaals wordt aangedrongen op een poging om
de Ned. paspoorten niet alleen in het Fransch, maar ook in het Nederlandsch gedrukt
te krijgen, dus tweetalig als gebruikelijk is in andere landen.
Schrijven over het internationaal privaatrecht.
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Het gebruik van vreemde talen in regeerings- en diplomatieke briefwisseling, het
niet vlaggen op Koninginnedag door gezanten enz.
Er wordt besloten, dat al deze vragen te zamen onder het oog van een deskundige
zullen worden gebracht, om in overleg met hem te besluiten in hoeverre die vragen
beantwoord kunnen worden, hetzij in Neerlandia, hetzij persoonlijk.
Schrijven van den heer Jan Eskildsen te Panama, mededeelend de oprichting der
liefdadigheidsvereeniging Wilhelminafonds aldaar voor Nederlandsche onderdanen.
Besloten wordt aan het bestuur sympathie te betuigen.
Schrijven van Dr. Godée Molsbergen (Stellenbosch) om den naam Algemeen
Nederlandsch Verbond te veranderen in ‘Ons Verbond’, daar de naam Nederlandsch
in Zuid-Afrika misverstand wekt.
Besloten wordt hierop niet in te gaan en hem te melden, dat Algemeen
Nederlandsch Verbond juist uitdrukt wat het moet: Vereeniging welke allen omvat,
die iets voelen voor den Nederlandschen Stam.
Schrijven der Afdeeling Chicago over de voorloopig mislukte pogingen om een
leerstoel in het Nederlandsch aan de Hoogeschool te Chicago te bekomen.
Besloten wordt het adres van het Hoofdbestuur alsnog te verzenden.
Schrijven der Afdeeling Potchefstroom over Stamverwantschap in verband met
de kwestie van Afrikaansch-Hollandsch.
Hieromtrent is door den secretaris van het Perskantoor een uitvoerige
beginselverklaring opgesteld in overeenstemming met de gedachtenwisseling die
daarover in Neerlandia is gevoerd.
Een afschrift ervan is gezonden aan Dr. Kiewiet de Jonge, opdat deze de zaak
verder mondeling kunne behandelen.
Schrijven van de Dutch Burgher Union te Ceylon, dat zij haar tijdschrift kosteloos
zal toezenden aan het Hoofdbestuur. Daarvoor is dank betuigd.
De vereeniging zond belangrijke uitgaven over de Hollandsche graven op Ceylon,
waarover een artikel in Neerlandia zal verschijnen.
Schrijven van Mr. F.W. de Jong (Londen) dat aldaar te beginnen met Januari
vanwege het Centraal Comité een maandblaadje zal worden uitgegeven, dat de
‘Stemmen’ uit de Hollandsche gemeente zal vervangen. Hiervoor werd geldelijke
steun gevraagd.
Besloten wordt sympathie te betuigen met de oprichting, doch geen financieelen
steun te verleenen, daar de kas zulks niet toelaat.
Schrijven van het bestuur van den Brusselschen Tak over de inrichting van
pleiziertreinen tusschen België en Noord-Nederland en over verlaging van
posttarieven.
De Belgische leden lichten dit nader toe en deelen mede, dat voor het inrichten
van pleiziertreinen voorwaarden zijn gesteld (voornamelijk gewaarborgd groot aantal
deelnemers) waaraan moeielijk te voldoen is, zoodat het niet wel mogelijk zal zijn
die in te richten. Ter zake dezer aangelegenheid zal binnenkort in Antwerpen een
bijeenkomst gehouden worden.
Besloten wordt advies te vragen aan de Afdeeling Stamverkeer. Overigens is men
van oordeel, dat groep B deze aangelegenheid moet behandelen.
Schrijven van het bestuur der Groep Suriname, dat men plan heeft een Heye-feest
in te richten en opgaaf van toepasselijke liederen verzoekt. De gevraagde inlichtingen
zijn gegeven.
Schrijven met verschillende wenken o.m. over de wenschelijkheid om aantijgingen
tegen ons volk en onzen stam in de buitenlandsche pers tegen te spreken.
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Geantwoord is, dat daarvoor dagelijks wordt gewerkt.
Schrijven van den heer Begeer, met kennisgeving, dat hij ten verkoop biedt
borstbeelden van Prins Hendrik.
Mededeeling omtrent de houding der Regeering in zake steun aan Nederl. scholen
in het buitenland.
Het verslag der behandeling in de Tweede Kamer en het antwoord van den Minister
van Binnenlandsche Zaken zal nader worden behandeld.

Punt III en IV. Begrooting. De finantieele verhouding der Groepen tot
het Hoofdbestuur.
De begrooting sluit in uitgaaf en ontvangst met f 19683. -.
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Inlichting wordt gevraagd over post 11 der uitgaven: Rente legaat Rikkers.
De secretaris deelt mede, dat deze rente volgens de uiterste wilsbeschikking, moet
worden aangewend tot steun van Zuid-Afrikaansche studenten.
Met betrekking tot post 2 (Saldo Groep Ned. Indië) wordt voorgesteld in een noot
bij te voegen ‘de afrekening is nog niet ingekomen’.
Wat Groep Indië betreft, deze is nog ongeveer 1500 gulden schuldig.
Een der afgevaardigden voor N.-I. deelt mee, dat er een commissie in Indië is
benoemd om den geldelijken toestand te onderzoeken.
De voorzitster meent, dat Ons Volksbestaan voor de Groep te groote offers eischt.
Een lid kan zich niet vereenigen met de omschrijving van den post ‘memorie’ en
acht 't streven om de begrooting sluitend te maken niet goed.
De secretaris-penningmeester licht den memorie-post toe. Die behoort op de
begrooting, maar de bate daarvan is zeer onzeker. Voorts is de begrooting werkelijk
kloppend gemaakt door de uitgaven zooveel mogelijk te besnoeien.
Inlichtingen worden gevraagd over de beroepspropaganda; deze worden door de
voorzitster verstrekt.
De secretaris-penningmeester bespreekt een brief uit Suriname, waarin de secretaris
der Groep verklaart, dat de Groep niet kan afdragen. Op deze wijze kan niet worden
voortgegaan.
Bezwaar werd nog door een lid ingebracht tegen den post uitgaaf voor Neerlandia.
De secretaris-penningmeester rekent voor, dat deze niet te hoog is, dat het
integendeel niet goedkooper kan. De porti maken de som zoo hoog.
Hierna wordt de begrooting in haar geheel onveranderd goedgekeurd.

Punt V. Versterking der fondsen van het A.N.V.
De secretaris-penningmeester licht toe, dat wil het A.N.V. aan zijn doel blijven
beantwoorden, het over fondsen moet kunnen beschikken buiten de ledenbijdragen.
Inkrimping der werkzaamheden zou noodlottig zijn. 't Best zou zijn, dat er een
commissie benoemd werd, die een plan opstelde.
Enkele leden verklaren zich bereid daarin zitting te nemen.

Punt VI. Toestand op Curaçao.
Inlichtingen worden gegeven over wat er gedaan is om hulp te krijgen voor Curaçao.

Punt VII. Van de Zelfstandige Afdeelingen in het buitenland.
De commissie voor praeadvies doet verslag over de bepaling omtrent aannemen en
schrappen van leden, die in de reglementen der Zelfstandige Afdeelingen moet worden
opgenomen.
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Aangenomen wordt deze lezing: ‘Leden, die in strijd handelen met het doel en de
belangen van de Afdeeling, kunnen op voordracht van het bestuur door een wettig
bijeengeroepen ledenvergadering vervallen verklaard worden van het lidmaatschap
der Afdeeling.
Op deze vergadering moeten ten minste de helft der leden tegenwoordig zijn en
het besluit met ⅔ der aanwezige leden van de Afdeeling genomen worden.
Van de beslissing wordt kennis gegeven aan het Hoofdbestuur’.
Dank zij de bemoeiingen van den heer H. v.d. Putt is de A f d e e l i n g B r e m e n
opgericht.
Het reglement dezer Afdeeling wordt goedgekeurd met enkele wijzigingen door
de commissie voor praeadvies voorgesteld.
De pogingen van den heer M.P. Meerburg om een Afdeeling te S t o c k h o l m te
vestigen zijn nog niet geslaagd, wel werden eenige leden daar gewonnen.
Afdeeling J o h a n n e s b u r g vraagt steun voor de instandhouding van De
Boodschapper, bevattend mededeeling der Hollandsche kolonie aldaar. Deze aanvraag
wordt ondersteund door den heer Van Gorkom te Johannesburg.
Men is van oordeel dat er voor steun geen geld is.
't Reglement der Afdeeling K a a p s t a d , die in korten tijd zoo krachtig gegroeid
is, wordt goedgekeurd met enkele wijzigingen.
Afdeeling P o t c h e f s t r o o m heeft voorgesteld in plaats van ⅓ slechts per lid
af te dragen, maar is later op haar besluit teruggekomen. Het bedrag der bijdragen
is echter verminderd.
Afdeeling B e r l i j n deelt mede, dat er tegenwoordig te Berlijn
godsdienstoefeningen in het Nederlandsch worden gehouden door Ds. Van Haften,
uit Kleef. Er bestonden plannen een Hollandsche kerk te stichten, maar die zijn in
duigen gevallen.
Een lid verklaart zich bereid hiervan mededeeling te doen aan de Classis van
Amsterdam en de mogelijkheid van het stichten eener Nederlandsche Gemeente
aldaar te bespreken.
Mededeeling van de Ned. Vereeniging ‘Eensgezindheid’ te Londen, dat ze
binnenkort een eigen gebouw hoopt te openen.
Het schrijven is met een gelukwensch beantwoord.

Punt VIII. Verslag van Mr. Thelen over zijn bezoek aan Smyrna.
De heer Thelen deelt mede, dat hij in den zomer van 1903 een reis naar het Oosten
gemaakt en een bezoek gebracht heeft aan de Hollandsche kolonie te Smyrna, die
uit een 300-tal personen bestaat al zijn 200 ervan geen zuivere afstammelingen meer.
Hollandsche familiën zijn nog de Hochepieds, Van Lenneps, v.d. Zee's, Keuns,
Lavino's. De meesten zijn er al 150 jaar gevestigd. Zij zijn alle handelaars en o.a. in
den ringbaard van sommigen teekent zich nog het Hollandsch type af. De oudsten
kunnen nog wel Hollandsch verstaan, spreken niet meer en de jongeren kennen er
niets meer van, de omgangstaal is Fransch.
Door den Transvaalschen oorlog en het A.N.V. is de belangstelling voor Holland
weer levendig geworden.
Spr. geeft een overzicht der herstelling van kerk en hosiptaal te Smyrna, waarvan
foto's in Neerlandia verschenen. De dokter van 't hospitaal is een Levantijn, men wil
nu een Nederl. verpleegster. Directeur is de predikant: Ds. Le Bouvier.
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De kolonie had zelf f 12.000 bijeengebracht, uit Nederland is f 20.000 ontvangen.
Er was een tekort van f 4000. -, dat door de Regeering gedekt is. Maar de kosten van
onderhoud, 5 à 6000 gulden per jaar, kunnen niet worden opgebracht.
De Ned. lessen van Pater Ham worden slechts door 2 leerlingen gevolgd.
Door kerk, hospitaal en cursus kan het Ned. element in stand worden gehouden.
De vraag is nu: Kan de kas steun verleenen?
De voorzitster dankt den heer Thelen voor zijn mededeelingen.
Een lid herinnert aan twee niet genoemde Holl. familiën Baron Van Heemstra en
Jhr. Mock.
Een ander lid geeft in overweging de f 600. - die nog voor den cursus ter
beschikking liggen, te bestemmen voor steun aan kerk en hospitaal.
De voorzitster stelt voor gedurende 3 jaar telkens f 200. - te schenken, als de
Regeering toestemt in de veranderde bestemming van het geld.
Besloten wordt deze toestemming aan de Regeering te vragen.
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Punt IX. Van de Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Bij het Dag. Bestuur zijn voorstellen ingekomen tot het benoemen van verschillende
personen als vertegenwoordigers.
Verschillende opmerkingen worden hierover gemaakt Er wordt besloten den heer
J.E.A. Reyneke van Stuwe te Londen en den heer M P. Meerburg, vice-consul te
Stockholm, te benoemen.
De benoeming der overigen wordt verdaagd.
Den heer J. Bierens, vroeger vertegenwoordiger te Philadelphia wordt eervol
ontslag verleend als zoodanig. Naar een geschikt plaatsvervanger wordt uitgezien.

Punt X. Nederlandsche Consulaten
(Van vertrouwel ken aard).

Punt XI. De A.N.V.-Prijs voor de Taalbond-examens in Zuid-Afrika.
De voorzitster licht dit punt toe. Door drie Afdeelingen in Zuid-Afrika is een bedrag
van £ 8. - bijeengebracht en het Hoofdbestuur heeft £ 5. - toegestaan, voorloopig
voor één jaar. Voornoemde commissie wil daarvoor een gouden medaille of een
zilveren lauwertak laten vervaardigen voor den eersten prijswinner.
De secretaris leest het reglement voor, waarin gesproken wordt van de
Moeder-Afdeeling te Dordrecht, terwijl onder Hollandsch moet worden verstaan
vereenvoudigd Nederlandsch, zooals aangenomen door de Universiteit van de Kaap
de Goede Hoop.
De vergadering kan zich met dit reglement niet vereenigen en wenscht geen
bepaalde spelling voorgeschreven. Dit zal aan de voorstellers bericht worden. De
benaming Moeder-Afdeeling is ook niet juist.
Nog wordt besloten hun in overweging te geven voortaan liever prachtwerken als
prijzen en premiën te schenken, met begeleidenden eenvoudigen gedenkpenning.

Punt XII. Het XXXIe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres en de
Bestendige Commissie.
De voorzitster herinnert aan de opdracht van het XXXe Congres te Leiden. Het Dagel.
Bestuur van het A.N.V. is voornemens aan eenige personen, die voor leden van de
Bestendige Commissie in aanmerking zouden kunnen komen, een rondschrijven te
zenden, waarin hun de verlangde wijzigingen in de tot heden gevolgde richting en
samenstelling der congressen worden ter kennis gebracht. De vergadering draagt de
verdere behandeling dezer aangelegenheid aan het Dagel. Bestuur op, dat in de
volgende vergadering een lijst van candidaten voor die commissie, waarvoor nog

Neerlandia. Jaargang 13

enkele namen worden genoemd, ter keuze aan het Hoofdbest hoopt te kunnen
voordragen.
Naar aanleiding van een schrijven van Dr. Van Everdingen wordt den leden van 't
Hoofdbestuur nog in overweging gegeven, werkzaamheden die de Boeken-Commissie
aangaan, niet afzonderlijk ter hand te nemen.
Eenige punten worden wegens het vergevorderd uur tot een volgende vergadering
uitgesteld.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Uiterste Wilsbeschikking.
Ik legateer aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de
Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijke B sluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van.................................................................. gulden, uit
te keeren binnen ........................... maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten
en kosten.

Begrooting van het Hoofdbestuur van het A.N.V. voor 1909.
Ontvangsten.
1 Saldo 1907 nog af te dragen door:
Groep Suriname

f 371.50

Groep N.-Indië f 713. -

memorie

Afdeeling Nijmegen

f 95.40

C. Voet, Mowbray

f 54. -

C. Hellmund, Puerto
Cabello

f 2.50

f 523 40

_____
2. Saldo 31 December 1908

memorie

3 Bijdragen van de Groepen volgens
Groepsreglement:
Nederland, Saldo van
rekening

f 11289.74

België 1563 × Fs. 2. - à
47.90

f 1497.36

Ned. Indië 1450 × 50ct.

f 725. -

Suriname

f 583.50

Ned. Antillen

f 475. -
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f 14570.60

_____
4. Bijdragen der Zelfstandige Afdeelingen

f 759. -

5. Gekweekte rente

f 150. -

6. Rente legaat Mej. J. Rikkers

f 80. -

7. Subsidie Nederl. Regeering

f 3600. -

8. Buitengewone Ontvangsten

memorie

9. Opbrengst Uitgaven A.N.V.

memorie
_____
f 19683. =====

Uitgaven.
1. Algemeene onkosten:
f 1652.50

a. Salarissen

b. Kantoorhuur, belasting f 210. en onderhoud
f 1000. c. Drukwerk,
kantoorbehoeften en porti
d Verschotten bestuur en
afgevaardigden

f 500. -

f 3362 50

_____
2. Subsidie aan Neerlandia

f 7600. -

3. Subsidie aan de Boekencommissie

f 2200. -

4. Nederl. onderwijs in den vreemde:
a. Argentinië

f 200. -

b. Smyrna, gereserveerd
1906

f 600. -

c. A.N.V.-prijs

f 60. -

d. elders

f 200 -

f 1060. -

_____
5. Druk en herdruk van uitgaven A.N.V.

f 300. -

6. Ondersteuningen, tegemoetkomingen

f 1100. -

7. Lidmaatschappen en kleine bijdragen

f 350. -

8. Jac. Post, f 2300. - af f 1800. -

f 500. -

9. Subsidies aan de Groepen:
Groep Suriname

f 371.50
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Groep België

f 748.68

id. voor de leestafels

f 100 -

f 1220.18

_____
10. Subsidies aan de Zelfst. Afdeelingen

f 200. -

11. Renterekening legaat Mej J. Rikkers

f 80. -

12. Studiebeurzen J. Sprockel en J.G. Veeris

f 1000 -

13. Buitengewone uitgaven

f 710.32
_____
f 19683 =====

Een uitnoodiging aan den Prins.
De correspondent der N. Ct. te Batavia seint:
De Indische groep van het Nederlandsch Verbond organiseert een monsterpetitie
om Prins Hendrik uit te noodigen een bezoek aan Indië te brengen.
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Leerstoel voor het Nederlandsch te Chicago.
Aan de Board of Trustees en University Senate of the University of Chicago werd
het volgend adres verzonden:
Ondergeteekenden: Mej. E. Baelde, voorzitster van den Nationalen Vrouwenraad
te Rotterdam, ondervoorzitster; Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen; Dr. H.F.R. Hubrecht, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam; J.D. Baron van Wassenaer van
Rosande, Kamerheer der Koningin en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
's Gravenhage; H. Meert, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, Gent; Prof. Paul
Fredericq, Professor aan de Staatshoogeschool, Gent; Mr. W. Thelen, advocaat en
procureur, Brussel; Joh. Kesler, leeraar aan het gemeentelijk Athenaeum, St.
Gillis-Brussel; Pol de Mont, letterkundige, directeur van het Museum voor schoone
Kunsten, Antwerpen; Dr. M. Rudelsheim, leeraar, Antwerpen; Dr. J.J.A. Muller,
gepensioneerd Majoor der Genie, Zeist; Mr. C.Th. van Deventer, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, 's Gravenhage; H.D.H. Bosboom, voormalig
Luitenant-Kolonel, Chef van den Topographischen dienst in Nederlandsch-Indië, 's
Gravenhage; J.M. Pijnacker Hordijk, oud-lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 's Gravenhage; Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, rechter in de Rechtbank
te Rotterdam; Mr. Dr. C.F. Schoch, lid van den Gemeenteraad en hoofd-directeur
der Surinaamsche Bank, Amsterdam; Dr. J. Boeke, lector aan de Universiteit, Leiden;
J.A. Snijders Jr., Luitenant der Artillerie, Delft; Mr. W. Dicke, advocaat en procureur,
Dordrecht, algemeen secretaris-penningmeester, vormende met Dr. H.J. Kiewiet de
Jonge, rector van het Gymnasium te Dordrecht, thans tijdelijk in Zuid-Afrika,
algemeen voorzitter, het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
gevestigd te Dordrecht;
vernomen hebbende, dat door de Nederlanders te Chicago het verzoek aan Uwe
Regeering is gericht tot oprichting van een Leerstoel in Nederlandsche taal, letterkunde
en geschiedenis aan de Hoogeschool aldaar;
overwegende, dat talrijke banden Amerika en Nederland verbinden en hun invloed
op de samenlevingen in beide landen blijvend doen gevoelen;
overwegende, dat met de grootste belangstelling in verschillende kringen van ons
land kennis is genomen van dit verzoek en dat op het XXXe Nederlandsche Taalen Letterkundig Congres van 25-28 Aug. in de Academiestad Leiden gehouden, een
motie van instemming met de oprichting van bedoelden Leerstoel bij acclamatie is
aangenomen;
betuigen hun ingenomenheid met het verzoek der Nederlanders te Chicago en
spreken den wensch uit, dat het aan de Regeering van Uw land moge behagen er aan
te voldoen.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond:
(Volgen de handteekeningen).

Noord-Nederland.
Een goed werk over Rotterdam en Nederland.
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Ter gelegenheid der internationale Handels- en Scheepvaartfeesten te Rotterdam in
den zomer van 't vorig jaar, heeft de heer A. Prell, de bekwame redacteur en uitgever
van de ‘Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien’, een
herinneringsalbum uitgegeven, dat, hoofdzakelijk bestemd voor het buitenland,
blijkbaar niet genoeg de aandacht heeft getrokken en in elk geval meer belangstelling
verdient, dan het tot heden ten deel is gevallen.
In een woord tot inleiding merkt de heer Prell terecht op, dat de ongunstige
berichten die nu en dan in de buitenlandsche pers omtrent ons land verschijnen, vaak
meer voortspruiten uit onbekendheid dan kwaadwilligheid.
Hel doel der uitgave is ons land en volk meer bekend en dus meer bemind te
maken.
De waarde van het werk blijkt voldoende uit de eenvoudige opsomming der
medewerkers en hun artikelen:
Dr. C. te Lintum: Rotterdam als stad van Kunst en Wetenschap;
Dr. C. te Lintum: Het onderwijs in Nederland;
Dr. E. Kielstra: De Nederlandsche Koloniën in het verre Oosten;
Jhr. Mr. H. Smissaert: De Nederlandsche Nijverheid;
G.J. Rieleman: Landbouw, Veeteelt, Tuinbouw, Boschbouw, Zuivelbereiding,
Heideontginning, Landbouwonderwijs;
H.C.A. de Block: Het Nederlandsche en het Indische leger;
W.F. Margadant: De Nederlandsche Vloot;
J.S. Meuwsen: De Middenstandsbeweging;
Ph. Zilcken: De Ned. schilders van den tegenwoordigen tijd;
Wouter Hutschenruyter: De muziek in Nederland;
J.H. Rössing: Het Nederlandsch Tooneel;
Joh. de Meester: De Nederl. Letterkunde.
Ook de Redacteur heeft verschillende artikelen geleverd.
Het werk vangt aan met een beschrijving van het feest en een uitvoerige
handelsgeschiedenis der Stad Rotterdam, en eindigt met een huldiging van M o o i
N e d e r l a n d , ‘wo die Wasser die letzen Grüsse des Vater Rhein murmeln’.
We hebben ons afgevraagd of deze geheele Sonder-Ausgabe, nu alleen in het
Duitsch gedrukt, niet het uitgangspunt zou kunnen zijn voor de vijftalige uitgaaf van
het boek over Nederland, dat Groep Nederland zich voorstelt het licht te doen zien.
Wij horen alvast dat het fraai uitgegeven en met vele prachtige foto's*) versierde,
hierboven besproken werk, er toe moge bijdragen, zooals de heer Prell het in zijn
inleiding zelf zegt: ‘het Buitenland een denkbeeld te geven van de stalen wilskracht,
de taaie volharding en het rechtmatig zelfbewustzijn’ der handelswereld te Rotterdam,
die een afspiegeling zijn van den herboren Hallandschen ondernemingsgeest.
De leden van het A.N.V. zullen weldoen het onder de aandacht der buitenlanders
te brengen.
Het adres van den uitgever is: A. Prell, Pieter Pouwstraat 10, Amsterdam.

Verslag der Afdeeling Stamverkeer.
I. O p r i c h t i n g . Nu het A.N.V. zich blijft ontwikkelen, breidt zijn taak zich uit.
Het lag dan ook in den aard der zaak, dat het zich meer dan tot dusver is gaan bewegen
in de richting van bevordering van het Stamverkeer. De naaste aanleiding was een
opstel in Neerlandia (No. 9 van 1907) ‘Wat kunnen wij van N.-Nederland leeren?’
*) Enkele worden hierbij afgedrukt.
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met een naschrift van den heer Meert. Daarin werd het bezoeken van Noord-Nederland
den Vlamingen aanbevolen, doch tevens geklaagd over de duurte van het reizen in
ons land; aangedrongen werd op tusschenkomst van het A.N.V. om hierin verbetering
te brengen, o.a. door
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H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
Z.K.H. Prins Hendrik.
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Gezicht op Rotterdam.

Mashaven te Rotterdam

Neerlandia. Jaargang 13

9
verzameling van adressen van goede, tevens goedkoope kosthuizen.
Het Groepsbestuur van Nederland besloot daarop in zijn vergadering van 12
Februari l.l. in beginsel de bevordering van het Stamverkeer ter hand te nemen, terwijl
een som van f 50. - voor een proefneming werd beschikbaar gesteld.
II. We r k z a a m h e d e n . In den heer Mr. J.F. Hijmans werd iemand gevonden,
bereid de leiding der werkzaamheden van de nieuwe Afdeeling Stamverkeer, die
weldra zeer toenamen, op zich te nemen.
Begonnen werd met de verschillende Afdeelingen uit te noodigen,
Verkeer-Bezorgers aan te wijzen, die de belangen der in ons land reizende
stamgenooten in de verschillende plaatsen zouden kunnen behartigen, adressen van
kosthuizen verzamelen enz. Tot nu toe stelden zich Verkeer-Bezorgers beschikbaar
in 15 plaatsen n.l. in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Delft, Dordrecht, Groningen,
Den Haag, Haarlem, Hoorn, Katwijk-aan-Zee, Leiden, Rotterdam, Sneek, Utrecht
en Zutfen.
Door middel van een aantal opstellen en mededeelingen in verschillende nummers
van Neerlandia opgenomen, o.a. betreffende de Hollandsche Hoembollenvelden, de
Noord-Nederlandsche badplaatsen, de Lustrumfeesten te Delft, den Sneeker
zeilwedstrijd, werd de aandacht op bezienswaardigheden in ons land gevestigd.
Dubbel noodig zijn zulke mededeelingen, waar een volk als het onze, dat zeker kan
bogen op de deugd van bescheidenheid, over het algemeen nog te veel staat op het
standpunt: ‘Goede wijn behoeft geen krans’; men meent dat de buitenlander van zelf
wel zal ontdekken, wat ons land hem toonen kan. Ten onrechte!
De administratie van Neerlandia wist ons streven te steunen, door afbeeldingen
van mooie blekjes van ons land geregeld in het blad op te nemen. Zij werden ontleend
aan de Dagkalender ‘Neerlandia’, uitgave van La Rivière & Voorhoeve te Zwolle.
Volgens mededeelingen uit België is dit jaar ons land (en vermoedelijk vooral het
Noorden, Zeeland geniet van uit het Zuiden al lang veel belangstelling) bijzonder
druk door Vlamingen bezocht, voor Gent alleen werd het cijfer 300 genoemd.
Hiertoe is zeker ook veel bijgedragen door het Nederl. Taal- en Letterkundig
Congres te Leiden en door den Vacantieleergang in dezelfde stad. Sommige der
Vlaamsche bezoekers van het Congres maakten daarbij gebruik van de diensten der
Afd. Stamverkeer. Dit was voor uitbreiding nog zeer vatbaar geweest. Aan alle
Congresleden was door de zorgen van het Congresbestuur een brief toegezonden,
waarbij hun die diensten door de Afdeeling werden aangeboden, voor het geval zij,
buiten den feestelijken Congrestijd, nog eenige dagen aan het bezoeken van ons land
wilden wijden. Namens de Afdeeling was zelfs bij het Congres iemand aanwezig
voor het verstrekken van inlichtingen, die echter weinig werden gevraagd. Een poging,
gedaan om den Congresleden een ontvangst in Den Haag te bereiden, waarvoor hier
reeds een commissie was gevormd, stuitte af op verschillende bezwaren.
Toch zou dit misschien een deugdelijk middel zijn gebleken om te breken met de
oude sleur, dat een Congreslid, uit verre streken hier gekomen, zich bepaalt tot
oppervlakkige kennismaking met één enkele, soms kleine stad, waar bovendien nog
al zijn tijd door vergaderingen of feesten in beslag wordt genomen. Hierdoor alleen
zal hij toch waarlijk weinig in ons land thuis geraken, vooral als men nagaat, dat die
Congressen slechts om de 4 jaren in ons land worden gehouden.
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De Vacantieleergang-deelnemers werden in Den Haag (met de Haagsche
Burger-Afd.) door de Afdeeling Stamverkeer ontvangen. Vergelijkt men de wijze
waarop de leergangen zijn ingericht, denkt men aan de daarbij op touw gezette
bezoeken aan vele steden, merkwaardigheden, belangwekkende fabrieken, havens,
enz, en vooral ook aan de gelegenheid tot kennismaking met N.-Nederlandsche
wetenschap en N.-Nederlandsche kunst, den bezoekers en bezoeksters daarbij
geboden, dan moet men wel tot de slotsom komen, dat zij veel grondiger bijdragen
tot versterking van het stambesef dan de Congressen, al is het getal buitenlandsche
bezoekers bij elk dier zeldzame Congressen, misschien grooter.
Werd het beginsel van dezen leergang meer gevolgd, poogde men hier meer de
Vlamingen (en andere stamgenooten) te naderen door aanrakingen te zoeken juist
in die vakken, in die wetenschappen of kunsten, die men beoefent, hoeveel verder
zouden we komen. Onze advocatenvereenigingen, onze nijverheidsmaatschappijen,
vakvereenigingen, middenstandsen arbeidersvereenigingen, onze geleerde
genootschappen, onderwijzersvereenigingen kunnen sprekers uitwisselen,
gemeenschappelijke Congressen beleggen daarna, onze gymnastiekgezelschappen,
muziekgezelschappen, tooneelgezelschappen kunnen veel nauwer banden met
Vlaanderen aanknoopen dan thans geschiedt. Op goede tentoonstellingen hier te
lande noodige men geregeld de Vlamingen uit. Men ontvange hen op de gulle
voorkomende wijze, waarvan ons de Leidsche studenten het voorbeeld geven.
De Afdeeling Stamverkeer had door haar kortstondig bestaan nog te kampen met
de moeilijkheid, dat men haar doel te weinig kende of begreep. Intusschen wordt
door hare Vlaamsche vrienden reeds een en ander gedaan, om in Vlaanderen haar
streven meer bekend te maken. In Gent is men begonnen met in een der koffiehuizen
eene uitstalling aan te leggen van gidsen en andere boekjes met gegevens over het
reizen in Noord-Nederland.
Langzamerhand begint men het adres van het Hoofdbureel (Javastraat 90) beter
te kennen en de daar verkrijgbare inlichtingen en hulp meer en meer op prijs te stellen.
Met voldoening mag worden teruggezien op verschillende tochten door Vlaamsche
reisgezelschappen of afzonderlijke reizigers in ons land gedaan, waarbij de Afdeeling
Stamverkeer haar medewerking verleende. Menigmaal bleek, dat haar tusschenkomst
werd gewaardeerd. Een woord van dank aan de toewijding der plaatselijke
Verkeer-Bezorgers mag hier voorwaar niet ontbreken. Wanneer de trek van onze
Zuid-Nederlandsche Stamgenooten naar het Noorden in het goede seizoen weer
toeneemt, hopen wij, dat de Afdeeling Stamverkeer ook door uitbreiding van het
aantal Verkeer-Bezorgers nog beter dan tot dusver haar taak zal kunnen vervullen.
Hoe dankbaar de werkzaamheid van een Verkeer-Bezorger zelfs in het ver van
Vlaanderen verwijderde Friesland kan zijn, bewees een in Neerlandia opgenomen
stuk van een Vlaamsch bezoeker der Sneeker zeilwedstrijden.
Uit Ned. Oost- of West-Indië werden nog geen verzoeken om inlichtingen
ontvangen. Toch komt het ons voor, dat Indische verlofgangers e.d. in vele gevallen
iets aan onze verzameling van kosthuis-adressen zouden hebben gehad.
Ook andere streken, waar het A.N.V. leden telt, maakten tot dusver nog geen
gebruik van de nieuwe instelling.
Het is te hopen, dat dit, na het door Vlaanderen gegeven voorbeeld, veranderen
zal. Zeker mag verwacht worden, dat de reis van Dr. Kiewiet de Jonge naar
Zuid-Afrika ook hieraan ten goede zal komen. Een stijgende drukte bij de Afdeeling
Stamverkeer zou wijzen op krachtiger stamleven, op toenemende verwezenlijking
van het Stam denkbeeld.

Neerlandia. Jaargang 13

III. Vo o r u i t z i c h t e n . Na het voorafgaande is zeker de slotsom gerechtvaardigd,
dat de Afdeeling Stamverkeer reden van bestaan heeft, doch ook eene hoopvolle
toekomst. Dat het reisverkeer der Vlamingen in nog veel hoogere mate, dan thans
geschiedt, naar ‘Holland’ geleid kan worden, is zeker;

Neerlandia. Jaargang 13

10
en hetzelfde geldt voor het reisverkeer van elders gevestigde Stamgenooten.
Om dit te bevorderen is een krachtig bekendmaken van het doel der Afdeeling een
eerste vereischte. De steun van elk Verbondslid in binnen- en buitenland wordt
daarvoor gevraagd. Intusschen wordt tevens gezocht naar middelen, om ook de
Stamgenooten, die buiten het Verbond staan, te bereiken; misschien kunnen velen
hunner - door Stamverkeer - tot het A.N.V. komen. Aangezien het streven der
Afdeeling hierbij gedeeltelijk samenvalt met de werkzaamheden van het in Den Haag
gevestigde Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer is samenwerking met dit
lichaam gezocht, en de hoop bestaat, dat daardoor goede resultaten zullen bereikt
worden. Verschillende plannen bestaan, om de propaganda - in de eerste plaats in
het naburige Vlaanderen - krachtiger te doen worden.
De Afdeeling Stamverkeer zal ook trachten het reisverkeer van uit N.-Nederland
meer dan tot dusverre te leiden naar Zuid-Nederland, Reeds is nagegaan, of dit zou
kunnen worden bevorderd door het uitgeven van een Nederlandschen reisgids voor
Vlaanderen. Dit denkbeeld werd in Vlaamsch-België met belangstelling ontvangen
en naar het schijnt is zeer te waardeeren medewerking te verwachten. Bovendien zal
ook gepoogd worden, reisgezelschappen te vormen, ten einde, onder goede leiding,
de schoonheden van Oud-Vlaamsche bouwtrant en Oud-Vlaamsche schilderkunst gedenkteekenen, waarop de Nederlandsche Stam het recht heeft, trotsch te zijn! - en
ook het schilderachtige Vlaamsche landschap meer en meer onder de aandacht van
Noord-Nederlanders te brengen. De Afdeeling hoopt nog eens te bereiken, dat men
hier overtuigd wordt, dat Vlaanderen een herhaald bezoek waard is, dat een
‘Hollander’ Vlaanderen zelfs evengoed behoort te kennen als zijn eigen land!
IV. M i d d e l e n . Het spreekt wel van zelf, dat de Afdeeling Stamverkeer zich bij
hare werkzaamheden grenzen ziet getrokken o.a. door de beschikbare geldmiddelen.
Propaganda-reizen, aanschaffing van propaganda-middelen, behalve nog de gewone
onkosten van briefwisseling, vergadering, enz. zijn tamelijk kostbaar en tot nu toe
heeft de Afdeeling zich dan ook groote voorzichtigheid moeten opleggen.
Waar het niet wenschelijk is, dat de Groepskas uitsluitend of te veel belast wordt
met uitgaven voor Stamverkeer, wordt hier de hoop uitgesproken, dat velen in het
A.N.V., die daartoe in staat zijn, - zoowel Groepen als Afdeelingen of afzonderlijke
leden, - door bijzondere bijdragen de taak der Afdeeling zullen willen verlichten.

Van de Afdeelingen.
Breda.
Voor deze Afdeeling zal 6 Februari optreden de Rotterdamsche Onderwijzers
Tooneelvereeniging, onder leiding van den heer C. Regoor, met het mirakelspel
‘Mariken van Nieumeghen’.

Eindhoven.
27 Januari treedt mevr. Top van Rhyn-Naeff voor deze Afdeeling op.
Ter afwisseling zal ook een zangeres zich doen hooren.
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Haarlem ‘Jong Nederland’.
In de maand December hield Dr. Lingbeek, uit Arnhem, een voordracht over
Zuid-Afrika.
Een onzer Haarlemsche couranten schrijft daarover het volgende:
Veel jongelui bij elkaar in de koffiekamer van de Kroon, een aardig opwekkend
publiek voor Dr. M.S. Lingbeek, vroeger te Pretoria, nu te Arnhem woonachtig, die
zou spreken over Zuid-Afrika.
Vooral voor de jongelui, die tegenwoordig in briefwisseling zijn met Afrik. jongens
en meisjes - een nieuwigheid, uitgaande van het A.N.V., die veel opgang maakt was 't belangrijk iets te hooren omtrent het land, waarheen ze schrijven. Een paar
verdienstelijk gespeelde muziekstukjes van twee leden (viool en piano) gaven een
aardige afwisseling.
Spreker vertelde eerst de historie van de Kaap van de ontdekking af (door de
Portugeezen) tot nu toe, met sprongetjes, maar nu en dan schilderend als b.v. den
Jameson-inval, die voor menigeen veel klaarder werd en begrijpelijk, daarop volgden
eigen indrukken vlak na dien inval tot den oorlog; beschrijving van hooggaand
nationaal leven, diepe inzinking en weer omhoog komen van het volk, dat met zijn
karakter vol geduld en volharding door de eindelooze vlakte, de ijle zonnige lucht
(spreker las voor dat mooie vers van Cellier ‘Die Vlakte’) met zijn humor, met zijne
behoedzaamheid en beleid door den strijd met inboorling en roofdier ontwikkeld;
het volk dat met al die eigenschappen zich weer zou opheffen en daarmee al druk
bezig was.
De Boeren waren ook de eenigen, die goed met Kaffers wisten om te gaan. En
spreker wees ook op wat het Hollandsch element daar al niet gedaan had en nog kon
doen. Er werden vele punten aangeroerd die voor uitvoering vatbaar waren: als het
voor ons zoo opwekkende, dat er meer en meer vraag komt naar Nederlandsche
onderwijzers; als de geweldige toeneming van de studie en kennis van het
Nederlandsch sedert de vereenvoudigde spelling er de algemeene geworden is en
het werken met succes, om daarnaast, niet er tegenover de Afrikaansche taal te
gebruiken.
Het was een rijke avond en een algemeene toejuiching beloonde terecht den spreker.

Leidsche Studenten-Afdeeling.
Getreden uit het bestuur: de heeren A.Th. Neeb, J.J. van Walsem en P.E. Gorke.
Gekozen tot bestuursleden: de heer R. van Eecke, mej. M. van Leyden en de heer
J.A.G. de Vos van Steenwijk.

Rotterdam ‘Jong Nederland’ gesticht.
Op Zaterdag 19 December 1908 werd te Rotterdam een vergadering gehouden tot
oprichting van een Jongelieden-Afdeeling aldaar. Na een korte inleiding van den
heer A.L. van Blommestein, die er op wees welke plaats de Jongelieden-Afdeelingen
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in het Verbond innemen, sprak Prof. Te Winkel, uit Amsterdam, die zich welwillend
bereid verklaard had op deze oprichtingsvergadering het doel van het Verbond en
de middelen tot bereiking er van, in korte trekken ken te schetsen. Vooral wees hij
er op wat de Jongelieden-Afdeelingen konden doen; werken voor de
Boeken-Commissie, voor de Postzegelafdeeling, voor daadwerkelijke bevordering
van het Nederlandsche lied en tot onderhouding van het verband tusschen de leden,
gezellige bijeenkomsten.
Het resultaat was, dat zich van de vrij talrijke aanwezigen 43 als lid opgaven;
voorwaar een goed begin. Om van hun groote belangstelling in de oprichting blijk
te geven waren 3 bestuursleden van de Afdeeling vaa ouderen aanwezig en de
voorzitter van de Amsterdamsche Jongelieden-Afdeeling.

Studenten-Afdeeling Wageningen.
De vorige maand trad de heer Em. Hullebroek voor deze Afdeeling op.
Het eerste gedeelte van zijn voordracht wijdde hij aan een beschouwing over de
ontwikkeling van het Vlaamsche volkslied.
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Telkens wisselde spreker zijn voordracht af met het zingen van een oud liedje, zooals
‘De twee Koningskinderen’, Het looze Visscherken’, ‘Het Kwezelken’.
Na de pauze zong Hullebroeck zijn eigen composities, uit elk van de zes reeksen
twee. De zanger oogstte daarmee levendigen bijval. Vooral ‘Marlsentje’ viel erg in
den smaak. Daarna volgden nog twee studentenliederen, die ook zeer werden
toegejuicht.
Mevr. Hullebroeck begeleidde haar echtgenoot op de piano.
Het batig saldo van dezen avond is afgedragen voor de noodlijdenden op Curaçao.

Mooi Nederland, uit het werk van A. Prell (zie blz. 6).

Afdeeling Zaanstreek.
Deze Afdeeling gaf den 16en December een Vlaamschen kunstavond. De heer Ach.
E. Daled, directeur van 't Stedelijk Museum te Brugge hield een zeer belangrijke
voordracht met prachtige lichtbeelden, welke de toehoorders zeer scheen te boeien.
Tot afwisseling zong de heer Orelio op zijn bekende geestige manier, aardige
Vlaamsche liedekens.
Hij had de beleefdheid aan te vangen met het nieuwe Alg. Ned. Verbondslied,
hetwelk naderhand in de pauze door jonge dames aan 't publiek te koop werd
aangeboden.
De heer Orelio werd op zeer verdienstelijke wijze begeleid door mej. C. Verkennis,
Zaandam, wie daarvoor een welverdiende bloemenhulde van 't bestuur en de
toejuiching van 't publiek ten deel viel.
Zoowel de heer Daled, door zijne onderhoudende wijze van vertellen, als de heer
Orelio verwierven veel bijval; de avond mag dan ook zeer geslaagd heeten.
De zaal was met vlaggendoek en groen aardig versierd.

Het Nederlandsch Lied.
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Coers' Liederkoor, Koor der Vereeniging: ‘Het Nederlandsche Lied’ zal onder leiding
van Corn. A. Galesloot, op Maandag den 25sten Januari 1909, des avonds te acht
uren, te Utrecht, in de Groote Zaal van het Park Tivoli een buitengewone
Volksuitvoering geven met medewerking van mej. Cecilia Schröder en den heer Jos.
M. Orelio.
De vleugelbespeling geschiedt door mej. A.M. Buhlmann en den heer Georges
Enderlé.
Een uitvoering van Coers' Liederkoor zal ook plaats hebben te Amsterdam in den
Hollandschen Schouwburg op Woensdag den 27sten Januari 1909, des avonds te
acht uren.
Leden der Vereeniging: ‘Het Nederlandsch Lied’ hebben recht op twee plaatsen.

Ledental.
Het aantal leden van het A.N.V. is deze maand boven 12000 gestegen.
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Zuid-Nederland.
Julius de Vigne. †

Aan den man, wiens naam boven deze maandkronijk staat, en die op het einde van
het vorige jaar, nauwelijks 64 jaar oud, overleed, heeft de Vlaamsche Beweging heel
wat te danken.
Wij weten wel dat voor een aantal Vlaamschgezinden De Vigne lang niet
voortvarend genoeg was, dat hij bij hen gold als een man van den ouden stempel,
veel te langzaam in zijn bewegingen, lang niet doortastend genoeg en dat sommigen
er daardoor zelfs niet ver van af waren om zijn Vlaamschgezindheid in twijfel te
trekken, doch zij die zoo redeneeren vergeten wat door toedoen van De Vigne tot
stand werd gebracht; zij verliezen uit het oog dat twee van de voornaamste taalwetten,
namelijk die van 1883 en die van 1889, grootendeels aan De Vigne te danken zijn.
Zijn temperament bracht nu eenmaal niet mee, dat hij hield van overijlde
maatregelen. Hij was nu eenmaal gematigd, een opportunist, die meende dat men
altijd en overal rekening met de toestanden moest houden en dat het niet aanging
ijzer met handen te breken. Zóó was hij als politiek man, zóó was hij als
Vlaamschgezinde. Het staat iedereen vrij te vinden dat hij wel wat al te voorzichtig
was, dat die overdreven voorzichtigheid hem niet in staat stelde aan een vraagstuk
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de gepaste oplossing te geven, maar men kan een zeer bezadigd mensch zijn en toch
ook een man van karakter, en een man van karakter was hij. Dit alleen had reeds
moeten volstaan om te vermijden dat hij door sommige Flaminganten verketterd
werd. Want waar zouden wij henen gaan indien wij ieder, die niet juist onze meening
betreffende een zeker vraagstuk toegedaan was, in de ban sloegen, vooral in een
beweging als de onze, waar tot nog toe verdeeldheid in verschillende kampen gebrek
aan groote kracht tengevolge heeft gehad?
Men leze in de ‘Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging’ van Professor
Paul Fredericq de wording van de taalwet van 1883 en de bes rekingen die zij uitlokte
in den schoot van het ‘Willemsfonds’. Wij zien daar hoe de gematigden, waartoe,
buiten De Vigne, ook Heremans en Vuylsteke behoorden, van meening waren dat
in het Vlaamsche land, in het middelbaar onderwijs dat tot dan toe volkomen
verfranscht was, buiten de moedertaal, slechts enkele vakken door middel van het
Nederlandsch moesten worden onderwezen, terwijl de radicalen, waarvan de
woordvoerders waren, Max Rooses, Julius Sabbe en Prayon van Zuylen, een algeheele
vervlaamsching van het Middelhaar Onderwijs voorstonden.
Wij zullen in het midden laten wie hier gelijk had: de gedeeltelijke vervlaamsching
heeft in ieder geval reeds een uitstekenden uitslag opgeleverd; dat werd, bij het
overlijden van De Vigne, die tot de liberale denkwijze behoorde, door het groote
katholieke Vlaamsche dagblad, ‘Het Handelsblad’ van Antwerpen erkend, en komende
van een politieken tegenstrever heeft zoo een bekentenis dubbele waarde. Maar, in
ieder geval, zijn wij dan toch die uitstekende gevolgen aan De Vigne verschuldigd,
aangezien hij het is aan wien het vaderschap van de wet van 1883 toekomt. Trouwens,
hij zelf beschouwde die wet slechts als voorloopig; tijdens de bespreking er van in
de Kamer heeft hij dat onomwonden verklaard, en wij mogen gerust daaruit afleiden
dat het zijn bedoeling was om een stap verder te gaan, zoodra de toestanden dit
toelieten. Langzaam maar zeker. Zoo mag zijn leus geweest zijn; zijn ideaal was
stellig de algeheele vervlaamsching van het Middelbaar Onderwijs, doch in plaats
van den rechten weg te kiezen om tot dat doel te geraken, verkoos hij de zijwegen
die hem er ook wel toe zouden brengen, niet zoo vlug, maar, zooals hij dacht, met
meer zekerheid.
Ook wat de vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent aanging, bleef hij dit
beginsel getrouw. Hij durfde lang zoo ver niet te gaan als Professor Mac Leod, maar
meende dat men die vervlaamsching moest beginnen met het inrichten van een vrijen,
practischen leergang over de algemeene onderwerpen van de vakken die in de vier
faculteiten en in de polytechnische scholen werden onderwezen.
Ook in dit belangrijke vraagstuk verwekte zijn gematigdheid nog al wat misnoegen,
maar hoe ook, door die bezadigdheid slaagde hij er in de beginselen van de Vlaamsche
Beweging door de vroeger zeer verfranschte leiders der liberale partij in Vlaanderen
te doen aannemen, vooral daar die bezadigdheid gepaard ging met veel toewijding
en met een groot talent.
Want, hoe gematigd ook, hij was een overtuigde Flamingant en in zijn handel en
wandel gedroeg hij zich als dusdanig. Zijn programma als Vlaamschgezinde is te
vinden in de woorden die hij eens te Gent, zijn geboortestad en zijn woonplaats,
uitsprak: ‘In tegenstrijd met hetgeen anderen wenschen, eischen wij, dat in de
hoofdstad van Vlaanderen, waar 9/10 der bevolking slechts Vlaamsch spreken, eischen wij, dat onze moedertaal niet meer geduld worde op het stadhuis als eene
b e d e l a r e s , die beschaamd is over hare lompen, maar dat zij daar als eene
k o n i n g i n heersche in het volle bezit harer rechten’.
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Getrouw aan dit programma, sprak hij dan ook, als lid van den Gemeenteraad te
Gent, Nederlandsch, hij deed dit ook, toen hij later Schepen geworden was, en
eveneens als lid van den Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
Als volksvertegenwoordiger was het aan zijn initiatief te danken dat, zooals hooger
gezegd werd, de wet van 1883 werd aangenomen en dat later, in 1889, met behulp
van den heer Coremans, de wet van 1873 op het gebruik van het Nederlandsch voor
de rechtbanken in Vlaanderen aangevuld werd. Hij heeft dus, in zijn hoedanigheid
van afgevaardigde, groote dien-
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sten aan de Vlaamsche Beweging bewezen, den laatsten keer toen hij in 1907 het
wetsvoorstel Coremans op krachtdadige wijze in de Kamer verdedigde.
Door zijn talent, door zijn werkkracht, door zijn aanzien was hij dus een der
gezaghebbende leiders van de Vlaamsche Beweging, die in hem een ijverigen
bevorderaar heeft gevonden.
***
Wegens plaatsgebrek moeten de berichten uit de Takken tot een volgend nummer
blijven liggen.
Red.

Zuid-Afrika.
Aan Dr. Kiewiet de Jonge,
Voorsitter van die ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’, bij sijn aankoms in
Suid-Afrika.
Welkom aan ons Suiderstrand!
Oom uit vér ou Moederland.
Hier 's ons Afrikanerhand,
pak aan,
pak aan!
Neem die handdruk met jou mee,
wil 't met ons liefde gee
aan ou Neerland, o'er die see,
als jij
moet gaan.
Maar ons los jou nie so gouw.
Rook met ons 'n pijpje nou,
en kom drink eers, bij die vrouw,
'n koppie
mee.
Só, nòu kan ons lekker praat
Eselskop alleen, ou maat,
sal aan liefde en goeie raad
die ‘sak’
kan gee.
Ja, d'is reg, wat oom beweer;
ons moet self ons pot regeer,
onse wa s'n wiele smeer,
ons varkie
was,
Maar dit doet ons harte goed
om te sien hoe die ou bloed,
trouw - selfs waar hij kruipe moet ons nog
hou-vas.
Trouw ook, oom - 't sij rijk of kaal blij ons steeds aan stam en taal,
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van die Kaap tot in Transvaal,
d'is wragtie
waar!
Sê dit aan die owerkant.
Gee jou Koningin die hand,
breng van ons, aan Suiderstrand,
'n groet
aan Haar.
OOM S'N NEEF.

P r e t o r i a , 11 December 1908.
Dit vers is een terugslag op dat van Dr. Schepers in het November-nummer van 1908,
blz. 206.
Red.
Steunt eigen handel en nijverheid!

Lion Cachet.
Weinig Nederlanders hebben in Zuid-Afrika onder Afrikaanders zooveel achting en
genegenheid verworven als de heer Lion Cachet, hoogleeraar aan het seminarie der
Gereformeerde Kerk te Potchefstroom. Dat heeft hij den 4en December ondervonden,
toen hij zijn 70en verjaardag vierde.
Als jongeling kwam hij uit Nederland in Zuid-Afrika. Hij is er schoolmeester en
predikant geweest en nu is hij het hoofd van, de Gereformeerde Kweekschool van
Zuid-Afrika. Hij is wel haast tot Afrikaander geworden, maar zijn oude vaderland
blijft hij een warm hart toedragen, en Nederlands Koningin staat bij hem hoog
aangeschreven. Dat zei hij zelf, in de toespraak die hij hield in de feestelijke
bijeenkomst, te zijner eer belegd.
En daarna, zegt de Volkstem, heeft de spreker ‘die hoop uitgespreek dat Afrikaners
en Hollanders sal saam span en in 'n betere verstandhouding met mekaar sal kom
dan die geval tot hiertoe gewees het.’
Nu, aan hem heeft het niet gelegen.

Onze Taal.
De Hollandsche vereeniging Onze Taal, onlangs te Bloemfontein opgericht, heeft
groote plannen. Althans hare letterkundige afdeeling. Deze heeft een open brief
gericht ‘aan alle liefhebbers van onze taal’, waarin zij van die plannen vertelt.
‘Het is een onbetwistbaar feit’, zoo is de aanhef, ‘dat onze geliefde taal een tijdperk
van herleving is ingetreden’, d.w.z. in Zuid-Afrika. Maar er ontbreekt eenheid en
samenwerking aan de pogingen om die taal te bevorderen. En nu is Onze Taal
opgericht om ‘de tot dusver verstrooide Hollandse elementen te verenigen.’
De letterkundige afdeeling van Onze Taal heeft ten doel: verspreiding van
Hollandsche en Afrikaansche letteren, het verschaffen van lees- en leerboeken voor
de scholen (voorzoover er niet reeds geschikte bestaan), samenwerking te bevorderen
tusschen voorstanders van het Nederlandsch en die van het Afrikaansch.
Zij wil dat doel bereiken door prijsvragen uit te schrijven, de beste werken op het
gebied van de schoone letteren en het onderwijs te bekronen, geschikte boeken aan
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te bevelen en door middel van de pers in deze zaak de noodige voorlichting te geven.
Zoo spoedig mogelijk zal zij een congres bijeenroepen.
Het bestuur van de afdeeling berust bij de heeren ds. W. Postma, voorzitter; adv.
D.G. Conradie, sekretaris; ds. P. Boshoff, J.S.M. Rabie, dr. G. Knothe, prof. A.
Francken, W.G. Wessels, M.J.D. Steyn en G. Besselsen.
Wat ons in deze vereeniging en haar deel aanstonds aantrekkelijk lijkt is dat zij,
een vereeniging van Afrikaanders, onder ‘onze taal’ zoowel het Nederlandsch als
het Afrikaansch begrijpt.

Zuid-Afrikaansche Volkswijsjes.
Afrikaanders beweren wel, dat zij zooveel Engelsche liederen zingen, omdat zij geen
andere kennen. Men tracht ze met het Nederlandsche lied bekend te maken - de
bundel van dr. Mansvelt kan daar veel toe doen - en nu zijn er te Pretoria bij den
uitgever J.H. de Bussy zes Afrikaansche liedjes verschenen, Zuid-Afrikaanse
Volkswijsjes, getoonzet door J.P.J. Wierts, den bekenden Nederlandschen
toonkunstenaar, als de Volkstem hem noemt.
Dat zal den Afrikaander aan het zingen in zijn
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eigen taal brengen, vertrouwt dat blad, en 't haalt een koeplet aan uit Ons eige Lied,
een van de zes:
Set tog die ‘song-books’
nou wat opsij,
Laat dit gerus maar
effentjes blij,
Sing ons maar liewer
(sonder te praal)
Hartlike liedjes
in onse taal!

De Volkstem is zeer met de liedjes ingenomen, en schrijft:
‘Er is niets vreemds of gezochts in, maar ze zijn eenvoudig, zoals de woorden zijn,
zoetzangerig. En de muziek is zo maklik dat 't zich geredeltk laat spelen. Natuurlijk
moet men niet verwachten om van Sannie Beyers b.v. de oude, hier te lande
welbekende melodie te horen, en ook niet van Antje Schut. Men heeft hier de oude
woorden op nieuwe muziek, en muziek - dit zij erbij gezegd - die o.i. netzo mooi is,
indien niet beter.’
Maar zal dit de verspreiding niet belemmeren, dat nieuwe wijzen oude, welbekende
moeten vervangen, al zijn ze net zoo mooi of zelfs beter als de oude?

Een Afrikaansch Gezangboek.
Wij hebben gezien, dat de heeren Elffers en Viljoen een begin hebben gemaakt met
de uitgaaf van een Bijbel voor Zuid-Afrika, n.l. een Bijbel in vereenvoudigd
Nederlandsch. De heer J. Pels uit Aliwal Noord in de Kaapkolonie pleit in Ons Land
voor een eigen gezangboek voor de Ned. Ger. Kerk (de kerk, waartoe de overgroote
meerderheid der Afrikaanders behoort). Hij redeneert in dezer voege:
De Psalmen en Gezangen worden weinig gezongen. Kinderharpen, Zionsliederen,
Sankeyliederen, Halleluja's en een heirleger van dergelijke boekjes verdringen
langzamerhand die oude kerkliederen. En geen wonder. De muziek toch der Psalmen
en Gezangen moge schoon, indrukwekkend, klassiek of wat meer zijn, voor het
gewone publiek zijn de wijzen niet aantrekkelijk. De Engelsche muziek daarentegen,
gewijde zoowel als ongewijde, heeft een ontzaglijken invloed op het opkomende
geslacht.
Ook prof. Marais heeft een paar jaren geleden er op aangedrongen, dat men het
samenstellen van een eigen gezangbundel ter hand zou nemen, zij het ‘met behoud
van vele bekende, gewilde en stichtelijke en waarlijk gezegende liederen.’ De heer
Pels sluit zich ten volle bij prof. Marais aan, maar het lijkt wel of hij niet zooveel
wil behouden als prof. Marais. Hoe dit zij, ook in zijn kerkgezang een eigen weg te
gaan, is, naar het schijnt, een onder Afrikaanders toenemende wensch. Een eigen
weg, dat wil voor den heer Pels - en wie er over denken als hij - zeggen: den
Engelschen kant uit. Hij verkiest, boven den gedragen en statigen zang van Psalmen
en Evangelische Gezangen, wat men smalend ‘Independente’ en ‘Heilsleger-deuntjes’
noemt. Die ‘zijn aantrekkeliker voor iemand met een normaal gehoor’, zegt hij.

St. Nicolaasfeest te Johannesburg.
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De Ned. Vereeniging te Johannesburg heeft een zeer geslaagd St. Nicolaasfeest
gegeven, voor de kinderen op 5, voor de ouderen op 7 December.
De kleinen zijn door den goeden Sint in hoogst

St Nicolaasfeest te Johannesburg, 5 December 1908.

eigen persoon onthaald.
Er is gegoocheld en gespeeld, gezongen en gesmuld.
De avond voor de ouderen was gewijd aan muziek, tooneel en zang.
De heer Baerveldt, Consul der Nederlanden, was tegenwoordig.
Hulde aan allen, die er toe hebben bijgedragen dat de Hollanders te Johannesburg
het oud-Vaderlandsche feest in eere houden en daardoor hun stamgevoel versterken.
Gebrek aan plaatsruimte belet ons de beschrijving uit De Boodschapper over te
nemen.

De nationale beweging.
Uit een brief van Gustav S. Preller:
Ook met musiek hoop ik dat ons so langsamerhand op die regte spoor kom.
Bosman-Ravelli (Afrikaansch musicus. Red.) het, aangaande 'n nasionaal Afr.
musiek 'n theorie ontwikkel, wat mij bisonder toelag, en hij het mij hier 'n paar
dingetjes voorgespeel, wat hijself gemaak 't, wat, naar ik meen, bepaald furore sal
maak als 't uitkom eendag, - omdal 't n a s i o n a a l , puur Afrikaanse musiek is.
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Oost-Indië
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van October 1908.
In de algemeene vergadering op 20 October, door de Afdeeling Batavia gehouden,
werd na het afdoen van eenige huishoudelijke aangelegenheden, o.m. besloten, door
middel van het doen rondgaan van een opwekking met inteekenlijst, op de
Departementen en enkele groote kantoren, te trachten het achteruitgegane aantal
abonné's op de Volksleesgezelschappen te doen stijgen.
Middelen werden besproken tot het optreden tegen den opruienden toon in twee
der Bataviasche bladen; enkele aanwezigen meenden dat dit op den weg ligt van Ons
Volksbestaan.
***
Onder het hoofd: Een dure Inrichting wordt er op gewezen, dat de Afd. B. van
het Gymnasium Willem III, bestemd voor de opleiding van candidaat-ambtenaren
tot ambtenaar bij het B.B., met een aantal leerlingen als thans aanwezig, en als de
driejarige cursus geheel in gang zal zijn, aan de Regeering ruim f 48000. - per jaar
zal kosten. Werd aan die jongelieden vrije overtocht naar Nederland en terug berekend tegen f 1500. - per leerling - en voor het verblijf in Nederland f 1200. - per
jaar vergoed, dan zou Zij slechts f 26400. - te betalen hebben; ‘en zeker zal niemand
durven beweren, dat de opleiding in Nederland minder goed is dan die in Indië, en
evenmin dat een verblijf in Nederland gedurende drie jaren ten nadeele zou zijn van
de aanstaande ambtenaren B.B.’
***
Een opwekking door K. gericht tot de leden van het A.N.V. om toe te treden tot
de Vereeniging ‘Onze Vloot’ en tot het stichten van afdeelingen dier Vereeniging in
Indië, wordt besloten met de mededeeling dat het Groepsbestuur zich beschikbaar
stelt om belangstellenden, die zich bij die Vereeniging willen aansluiten op weg te
helpen.
***
K. van Doesburgh richt een woord tot de vertegenwoordigers van het Verbond in
Indië, wekt hen op tot werkzaamheid in hunne omgeving in het belang van het
Verbond, spoort aan tot aansluiting door woord en geschrift, ook tot meer
samenwerking tusschen de vertegenwoordigers en het Groepsbestuur; ‘wanneer de
onderlinge aanraking verzekerd is, zal er wat leven komen en wat gedaan kunnen
worden, waar tot nu toe zoo erbarmelijk veel verwaarloosd is’.
(Nu er sprake is - zie Neerlandia-nr. van Dec. '08, blz. 236 - van het oprichten eener
afdeeling van het Verbond in de Batahlanden, waartoe door inlanders de stoot gegeven
wordt, zou er wel eens op gewezen mogen worden, dat er op heel Sumatra nog geen
afdeeling van het Verbond is, en dat alleen te Fort de Kock, Koeta Radja, Medan en
Pangkalan Brandan vertegenwoordigers op Sumatra zijn; dat zelfs Padang nog geen
vertegenwoordiger heeft. Zullen Nederlanders in de Batahlanden, die lid van het
Verbond zijn of worden, zich nu bij eene door inlanders gestichte afdeeling moeten
aansluiten? Red. Neerlandia).
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Houdt hoog uw Vaderland!
Naar aanleiding van een pennestrijd van de Java-Bode met andere bladen verscheen
in dat blad een ingezonden stuk van ‘Een Hollander’, waaruit we het volgende
overnemen, omdat het zeker op onze weg ligt bij onze leerlingen vaderlandsliefde
aan te kweken en omdat het goed doet in deze tijd van aanstellerig kosmopolisme
en internationalisme eens een warm pleidooi te horen voor Holland (groter Holland!)
en de Hollanders.
‘Het walgt mij, telkens weer, ook door volkomen onmondigen te horen lamenteren
en orakelen (met voorbijzien van a l 't ellendige in de naburige koloniën): “Wat
zouden de Engelsen daar niet van gemaakt hebben”, zonder dat men eerlik genoeg
is, acht te slaan op de talloze berichten, die over die engelse energie en
voortvarendheid èn in moederland èn in koloniën soms een heel ander licht werpen.
Het walgt mij, herhaaldelijk te moeten slikken: “Wat kan nou zo'n Hollander?”,
met totale en misschien opzettelike miskenning van al wat de b u i t e n l a n d e r in 't
oog valt als kloek, als energiek in ons volk. Het walgde mij ontzettend, enige tijd
geleden in 't illustre orgaan van “de Indischen Bond” te moeten lezen: “Zo'n Hollander
durft zich nog niet eens op eigen terrein wagen, laat staan op vreemd terrein” en dat
van een man, die (om van al 't goede, in Indië tot stand gebracht, later te spreken)
n i e t s blijkt te weten van:
de door Hollanders aangelegde havens in China, Japan, Zuid-Amerika;
de hollandse waterbouwkundige ingenieurs in China;
de hollandse minister van waterstaat in Peru;
de voordracht van hollandse leraren in de wiskunde (ik meen) te Valparaiso;
al de, in 't buitenland hoog geroemde geleerden, die Hollands naam, zonder
overdrijven, minstens zeer bekend maken;
van de zweedse gasfabrieken, die bijna alle hollandse jongelui aan 't hoofd hebben;
van de duitse industrie op de grenzen van Twente, die met hollands kapitaal werkt;
van de door Duitsland uitgeloofde prijzen voor 't aanboren van steenkolen (soms
een verbazend werk), die bijna steeds door Hollanders behaald worden;
van de waarheid, dat tot nog toe alleen door Hollanders een dok over zee gebracht
kan worden (alleen de Amerikanen hebben 't éénmaal nagedaan);
van de wereldberoemde en door alle natiën erkende kloekheid van 't hollandse
kustvolk, die telkens en telkens bij schipbreuken op even schitterende wijze blijkt;
van de omstandigheid, dat elke beambte in Holland vreemde talen spreekt, een
eigenschap, die in 't buitenland meest ver te zoeken is;
van de hollandse schilderkunst, waarom alleen Amsterdam zoveel Amerikanen
trekt;
van de omstandigheid dat niet alléén Louis Bouwmeester Parijs, Londen en Berlijn
in verrukking brengt, maar minstens 3 of 4 tooneelspelers nog met hem, en dat
tegenwoordig de grote meesters in de toonkunst door hollandse zangers aan de
inwoners van Parijs en Rome vertolkt worden tot algemene bewondering, die tot
enthusiasme overslaat;
dat......, maar laat mij ophouden. Ik zou kunnen blijven schrijven.
In 't geheel niet blind voor onze fouten, gevoelen wij, echte Hollanders, toch in 't
neerschrijven van feiten als bovenstaande een soort van voldoening tegenover de
laffe en bevooroordeelde aanvallen en vijanden van ons volk’.
't Onderwijs.
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Ned. Antillen
Van 't Groepsbestuur.
Bestuursvergadering gehouden op den 8sten December 1908, ten kantore van den
heer H.P. de Vries.
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Tegenwoordig alle leden met uitzondering van de heeren H.J.T. Boomgaart, J. Möller
en L. van der Veen Zeppenfeldt.
De secretaris deelt mede:
de veranderingen in de ledenlijst;
dat van den heer J.A. Snijders Jr. een keurig stel echt Hollandsche liederen is
ontvangen, de muzieks ukken thans onder berusting zijn van den heer Vooren,
onderwijzer aan een der Gouvernementsscholen, ten einde daaruit eene keuze te doen
voor het zangonderwijs op die school en die stukken ook aan particuliere scholen
zullen worden uitgeleend;
dat uit Aruba een opstel is ontvangen voor het uit te geven Aruba-nummer van
Neerlandia;
de verslagen over de vorderingen der leerlingen, die steun ontvangen van de Groep;
dat de heer P.L. Gorsira de benoeming als correspondent op Saba heeft
aangenomen;
dat verscheidene onderwijzers hunnen steun hebben toegezegd aan den heer
Schoolopzier er en aan hem, secretaris, om eene Jongelieden-Afdeeling van het
A.N.V. op te richten;
de ontvangst van 100 exemplaren van het A.N.V. lied, dat reeds aan sommigen is
uitgedeeld;
inlichtingen van Pater Jansen, dat de jongeling Croes, die op Curaçao in het
smidsvak wordt opgeleid, goede vorderingen maakt;
dat de heer J.A. Snijders Jr. zijne benoeming als Vertegenwoordiger der Groep
bij het Hoofdbestuur heeft aangenomen;
dat mevr. Van Grol, St. Eustatius, haar dank heeft uitgesproken voor haar
toegezonden muziek en tooneelstukjes;
dat ontvangen zijn boekenaanbiedingen van de firma J.H. de Bussy.
De vergadering besluit eene commissie bestaande uit de heeren J C. Wahlen, Ed.
S. Lansberg en C.S. Gorsira J.P. Ez. te belasten met de redactie van de uit te geven
Neerlandia-nummers, die handelen zullen over de eilanden Aruba en St. Eustatius.
De reeds ingekomen stukken zullen den bestuursleden ter lezing worden
aangeboden.
Op een verzoek van den heer B.T. Henriquez, om zijnen zoon, die eene bijdrage
der Groep ontvangt en in Maart of April a.s. naar Nederland zal vertrekken, om aldaar
als onderwijzer te worden opgeleid, ook voor den tijd zijner studie in Nederland die
bijdrage toe te kennen, wordt besloten den heer Henriquez te berichten, dat het bestuur
het voornemen, om den jongen naar Nederland te laten gaan, zeer prijzenswaardig
vindt en dezen zal voordragen voor een door het Hoofdbestuur uitgetrokken
studiebeurs tot opleiding van jongelieden in Nederland; dat echter nog niet over die
studiebeurs kan worden beschikt, daar hij, die haar geniet eerst in den loop van het
volgend jaar klaar zal kunnen zijn en dat het bestuur in afwachting gedurende enkele
maanden voort zal kunnen gaan de bijdrage tot nu toe toegekend aan den jongeling
Henriquez te geven.
Het is eene groote voldoening voor het bestuur uit het schrijven van zijne
Vertegenwoordigers te ontwaren de belangstelling, die hun roep om steun tot leniging
van armoede bij 't A.N.V. is te beurt gevallen. Een woord van dank wordt door den
ondervoorzitter gebracht aan de vereenoging ‘Oost en West’ voor de verleende
medewerking en haren steun, die dezerzijds zeer op prijs wordt gesteld. De
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vergadering besluit de Vertegenwoordigers te verzoeken aan die vereeniging
schriftelijk den dank van de Groep aan te bieden.
De heer H.P. de Vries deelt mede, dat de ‘K.W.-I. Maildienst’ in Amsterdam ter
beschikking der commissie heeft gesteld f 250. -, Jhr. P. Hartsen, commissaris en
C.W.R. Scholten Jr., directeur van de ‘Kon. West-Ind. Maildienst’, elk f 100. -. De
vergadering verzoekt den heer De Vries de tolk te wezen hunner erkentelijkheid,
speciaal voor de spoedige zending.
Van den administrateur is mededeeling ontvangen, dat de firma B. v.d. Tak & Co.
en anderen last hebben gegeven aan iemand op Curaçao f 175. - over te dragen aan
de commissie.
Aangezien hulp thans dringend noodig is, wordt er besloten het volgende telegram
te verzenden: Boeke, Privaatdocent, Leiden. Kunnen wij trekken, sein bedrag. Gorsira.
Na de vergadering deelde de Handel- en Industrie-Maatschappij ‘Curaçao’ mede,
dat zij f 250. - ter beschikking stelt der commissie.
Den 12en werd het volgende telegrafisch bericht ontvangen: Gorsira, Curaçao.
3500 verzonden.
C.S. GORSIRA J.P. Ezn.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1en Secretaris: 206 Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres voor toezending van boeken: Boekenhuis, 63 van der Duynstraat, Rotterdam.
Door verschillende omstandigheden was onze Boeken-Commissie dit jaar niet in
staat geregeld voort te werken aan de verzending der kisten. 't Getal verzonden kisten
bedraagt dan ook slechts 84, toch nog een flink getal, uitmakend voor totaal aan
verzonden kisten in de 6 jaren van ons bestaan 667, waarvan naar Zuid-Afrika werden
verzonden: 557. Voor de 110 overige geeft nevenstaande afdruk van onze ‘foto-kaart’
op de bedrukte zijde inlichtingen, waarheen ze gezonden werden*). Omdat deze kaart,
naar 't oordeel van verscheidenen, zoozeer spreekt van ons werk en tevens niet-leden
zulk een beknopt overzicht geeft van wat dit orgaan van 't A.N.V. verricht, hebben
wij op ‘vereerend verzoek’ besloten aan Afdeelingen en leden A.N.V. de volgende
aanbieding te doen, voor 't geval zij de kaart ter verspreiding wenschen te koopen:
100 ex

f 2.50

250 ex

f 5. -

500 ex

f 9. -

1000 ex

f 15. -

De kaart (12 bij 15 c.M.) is gedrukt op best kunstdruk-karton en uitstekend
afgewerkt. Bestellingen worden ingewacht bij ondergeteekende. Reeds zonden wij
een exemplaar aan onze (35) contribuanten, de de krantenzenders enz. Ook naar alle
Vertegenwoordigers A.N.V. in 't buitenland, Afd. A.N.V. aldaar en Nederlandsche
Vereenigingen.
***

*) Sedert 't afdrukken onzer kaart kwamen er weer 2 plaatsen bij: Paterson (N.-A.) en Ochtrup
(in Westfalen).
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Dezer dagen verzonden wij aan dezelfde adressen, als hierboven in den laatsten zin
werden aangegeven, een exemplaar van ‘Het Boek in 1908’. Wij lieten van dit
welbekende werk een uitgaaf maken, die de buitenlandsche uitgaven niet bevat,
onzen naam op titel en een der eerste blz. (met allerlei inlichtingen erbij) vermeldt
en aldus door ons ten getale van vele honderden bestemd werd om Hollanders en
Afrikaners de Nederlandsche uitgaven onder de oogen te brengen. Aldus steunen
wij bovendien opnieuw en krachtig den Nederlandschen Boekhandel. 500 exemplaren
verzonden wij reeds naar Zuid-Afrika, naar onze Correspondenten, om naar hun
inzicht te worden uitgedeeld onder hen, die daarvoor in aanmerking komen. Zoo
komen ook de tallooze advertentien van Nederl. uitgevers onder de oogen van
Zuid-Afrika. Bovendien, waar maar een Vertegenwoordiger van 't Verbond zit, komt
‘'t Boek in 1908’ binnen
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Voorzijde der kaart.
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Achterzijde der kaart.
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een paar weken aan om hem en zijn landgenooten te toonen, wat Nederland op dit
gebied weer tot stand bracht.
***
Wij hebben ten behoeve onzer voordrachten een reeds lang gekoesterd plan ten
uitvoer mogen brengen: wij lieten twee kaarten in gereedheid brengen, een van
Zuid-Afrika en een van de wereld (beide Holl. kaarten, n.l van De Haan, Utrecht en
van Wolters, Groningen) en hebben daarop met gekleurde ‘duimspijkertjes’
aangegeven, waarheen wij reeds kisten zonden; ook waar wij Zeemanshuizen en
Nederl. vereenigingen en kolonies met tijdschriften en couranten steunen. Aldus is
een, ook voor ons zelf, verrassend overzicht ontstaan, dat wij ons voorstellen op onze
lezingen te toonen. Wat Zuid-Afrika betreft, werden door ons aldus gemerkt:
In Transvaal:

56 plaatsen

(Pretoria en omgeving: 83
kisten).

In Transoranje:

44 plaatsen

(Brandfort en omgeving:
34 kisten).

In Natal:

11 plaatsen

In de K.-K.:

71 plaatsen

In Rhodesia:

1 plaats

(Melsetter).

In D.Z.W.A.:

2 plaatsen

(Aries en Swakopmund).

In Port. W.A.:

1 plaats

(Benguella).

De 1e Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , Oudejaarsdag 1908.

Ingezonden
Holland op zijn malst.
Het p.f., p.c, p.r. en p.p.c. waartegen Neerlandia van December op blz. 242 wederom
waarschuwt, hangt samen met die andere malligheid van vele Nederlandsche dames
en heeren, om zich op hunne visitekaartjes ‘Monsieur et Madame’, ‘Madame Veuve’
Zoo en Zoo te noemen, al dragen zij verder ook volbloed Hollandsche namen en al
zou menigeen onder hen verlegen staan te kijken, wanneer men nu ook een gesprek
in het Fransch met hem of haar aanving.
Maar het allermalst gedragen die heeren en dames zich, wanneer zij op hun kaartjes
p.c. schrijven. Wij zijn gewoon te spreken van condoleantie-bezoek en van iemand
te condoleeren, en nu zal dan p.c. moeten beteekenen: pour condoler! Jammer maar
dat dit geen Fransch is: het werkwoord condoler bestaat eenvoudig niet, en wie het
gebruikt (zij 't ook verkort tot p.c) meenende een Fransche uitdrukking te bezigen,
doet een domheid en maakt zich belachelijk. En daar nu niemand gaarne voor dom
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of belachelijk doorgaat, is het misschien genoeg hierop te wijzen om althans dat
malle p.c. uit de wereld te helpen. Met die andere zottigheden zullen wij, vrees ik,
nog wat geduld moeten oefenen.
J.N. VAN HALL.
A m s t e r d a m , December 1908.
De geachte inzender heeft goed gezien: p.f. won het in de Nieuwjaarsbladen nog van
m.g. en m.h.g., maar er is in deze schijnbaar nietige aangelegenheid een herleving
van eerbied voor eigen taal merkbaar, die moge leiden tot algeheele verbanning uit
onze taal van niet genaturaliseerde vreemdelingen. Red.
***
Van een Effectenhandel uit Den Haag ontvang ik:
Imprimé
Monsieur H. Meert,
Spiegelstraat 20,
Gand.
Belgique.
Van een Boekhandel te Amsterdam ontvang ik een brief met adres:
Monsieur H. Meert,
Spiegelstraat 20,
Gand.
Belgique.
Briefje: ‘Briefwisseling, rekening, adressen enz. a.u.b. in 't Nederlandsch’ er op
geplakt en teruggezonden.
B e l g i q u e is een aanwijzing voor de Hollandsche Post. Denken de Effectenhandel
en de Boekhandel dat de Holl. Post B e l g i ë niet zal verstaan?
G a n d is een aanwijzing voor de Belgische Post. Beelden de Effectenhandel en
de Boekhandel zich in, dat de Belgische Post G e n t niet zal verstaan?
Waarom dan die malligheden? Kom, laat ons daar van afzien.
Leden van Groep België, die dergelijke Fransche adressen mochten ontvangen en
willen meehelpen om deze malle Hollandsche manie te genezen, door die telkens
terug te sturen in open omslag (5 centiem) zullen op aanvraag bedoelde gegomde
zegeltjes ontvangen*).
H. MEERT.
***
Op een verhuiswagen: ‘Holland’, garde-meuble.
Op een prentbriefkaartenwinkel: Engros Anzichten En détail.
Op ontelbare kroegen: B A R - ja, wel is 't bar!
Op boerenhuisjes, waar melk te krijgen is: Melksalon - jammer dat er niet staat:
salon de lait!
Op een kapperswinkel: Champoing (vóór 20 jaar heb ik reeds bij een verstandigen
kapper gelezen: hoofdbad).
In een verslag over een tentoonstelling van schilderijen van Nederlandsche
meesters: ‘Het entourage is puissant van effect’. Zóó keeren we terug tot de taal der
Brabantsche rederijkers tijdens Karel V.
Dr. W. ZUIDEMA.
*) Ook verkrijgbaar bij de Administratie te Dordrecht. Red.
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Nederland op zijn best.
Bij toeval kreeg ik een dezer dagen het programma in handen van een landbouwschool
van New-York. Er werd onder anderen eene les gegeven over ‘D e g e s c h i e d e n i s
d e r T u l p e n ’, waarover eene korte samenvatting het volgende zeide:
‘Doel der les: Den leerlingen belangstelling in te boezemen voor Nederland en
voor de geschiedenis van deze karakteristieke bloem.
In de 17e eeuw ontstond er in de Nederlanden voor deze bloem eene buitengewone
belangstelling, die men de t u l p e n m a n i e noemde. Kweekers van tulpenbollen en
makelaars, die ze kochten en verkochten namen ijverig deel aan de groote
dobbelaarsspeculatie. Zeldzame soorten van bollen werden duurder dan juweelen;
zoo gaf men voor den bol van eene zwarte tulp, zegt men, tot 4600 gulden. De
tulpen-cultuur is steeds een groote nijverheidstak in Nederland geweest; de beste
bollen op de markt zijn diegene, die van Holland uitgevoerd worden. De tulp is nog
heden de geliefkoosde bloem in Nederland; rijk en arm hebben ze in hunne tuinen’.
Ziedaar hoe een vreemd land het kleine Nederland recht laat wedervaren.
Hasselt.
ERN. VAN SOEST.
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Bloemenuitvoer naar Italië.
Onlangs kreeg ik van eene Engelsche bloedverwante te Napels eene aanvraag om
toezending van prijscourante (in de Eng. taal) van bloemkweekers. Resultaat: eene
eerste bestelling van 200 Tubarozen en 200 Azalea's met belofte van meer.
Het zonnig Zuiden voorzien van bloeiende planten door het koude Noorderland!
Men vergete echter niet dat het kweeken van bloemen en planten en groentes in
Italië op lagen trap van ontwikkeling nog staat: Wat er is, geeft de natuur; aan
veredeling enz. wordt weinig of niets gedaan. Ik wenschte hierop de aandacht te
vestigen van heeren bloemkweekers.
L.J. LEFEBRE.
R o t t e r d a m , 1 Jan. 1909.

De Friezen en het A.N.V.
De heer S. de Jong, uit Potchefstroom, zond een lang ingezonden stuk over deze
kwestie, welks korte inhoud hierop neerkomt:
Schrijver is bang dat het art. in onze statuten: ‘Het A.N.V. is werkzaam voor de
handhaving en verbreiding van de Nederl. Taal’ door de Friezen opgevat wordt als
tegen het Friesch ook gericht. Er wordt z.i. te weinig rekening gehouden met het
Friesch en juist nu dit herleefd is, zijn de Friezen te banger voor verhollandsching
en te recht, zegt hij. Al is het niet met opzet, dit gebeurt.
Daarbij geeft hij staaltjes, dat er door de vertegenwoordigers van het Nederl. volk
en het A.N.V. niet genoeg belangstelling in het Friesch getoond wordt en toch dit
heeft ons hart: het Friesche lied klinkt ons mocier toe dan het Hollandsche.
Ook Dr. Schepers denkt er zoo over; dat bewijst hij met een aanhaling uit zijn
Friesche Gedichten.
En zoo zullen er nog genoeg Friezen zijn ook, die wel hun Friesche bijbel, psalm
en preek wenschen. Kortom: de statuten van het A.N.V. zijn te ‘bekrompen’, ‘zoolang
de rechten van de Friesche taal daarin niet door het Verbond worden erkend’.
En toch is ‘samenwerking wenschelijk’. ‘De Friezen die in het buitenland zijn (en
die tellen bij duizenden), kunnen ook bevorderlijk zijn voor de belangen van de Holl.
taal, omdat zij in algemeenen zin ophouden Fries te zijn maar Nederlander blijven.
De Friezen te zamen, vooral die in Friesland blijven kunnen leden zijn om de
stoffelijke belangen te bevorderen. Wanneer het A.N.V. geen bedoeling heeft om in
Friesland propaganda te maken voor de Nederl. taal en dat de Friezen te verstaan
geeft, dan kan het strijden voor hun eigen taal voor de Friezen geen beletsel zijn om
niet met het A.N.V. samen te werken, want... wij bedoelen geen bevorderen van onze
taal buien eigen grenzen... Friesland is tweetalig en... zich vertrouwd te maken met
de Nederl. taal is Frieslands voordeel, ik noem alleen Nederl. handel en letteren en
dat weten de Friezen, maar dat mag voor het A.N.V. geen motief zijn om onder de
dekmantel van ‘Frieslands voordeel’ het Ned. taalgebied ook in Friesland te zoeken.
En daarom A.N.V. erken en formuleer de rechten van de Friesche taal; en, leden
van de Ned. stam, als uwe ooren de klanken opvangen van die eeuwen oude taal die
‘wij us memmetael neame’, betoon u hoffelijk’.
Geachte Redaktie!
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Onder dankzegging voor het inzien van dit stuk van de heer De Jong, uit
Potchefstroom, zou ik eenvoudig kunnen verwijzen naar vroeger geschreven stukken,
maar ik mag zeker nog wel even de punten kort samen vatten.
Het geheel aangehaalde slot van zijn art. kan ieder Fries, en ieder lid van het A.N.V.
onderschrijven: het is nooit de bedoeling geweest en ook nu nog niet om tegen het
Fries te strijden. Ook in de toekomst mag dat nooit gebeuren.
De Boeken-Kommissie van het A.N.V. heeft dan ook aan het Hoofdbestuur van
‘It Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse’ aangeboden ook Friese boeken te
verzenden naar het Buitenland, waar men ze verlangde: het is geweigerd; men moest
niets met elkaar te maken hebben. Ieder had zijn eigen taak. Op de van het A.N.V.
nu uitgaande Taal en Letterkundige Kongressen wordt bij de gezellige bijeenkomsten
altijd bij de Volksliederen ook het Friese gezongen. Het Hoofdbestuur van It S.f. Fr.
T. en Skr. heeft maar èèns, te Kortrijk, bij toeval, er een afgevaardigde gehad. Dit
jaar heb ik het voorgesteld op de algemene vergadering te Leeuwarden. Het is
geweigerd. Dat noem ik bekrompen.
Niet het A.N.V. bevordert het Nederlands in Friesland, op de dorpen, maar de
historie, het onderwijs, het verkeer (spoor en fiets enz.) doen dat.
Het A.N.V. bevordert w e l de Friese stambelangen, want dat zijn de Nederlandse.
Dat er niet met zoveel woorden in de statuten van het A.N.V. staat, dat men niet
strijdt tegen het Fries, ligt hieraan, dat de grote uitbreiding van de liefhebberij voor
het Fries (sedert 1897) volkomen evenwijdig heeft gelopen aan de groei van het
A.N.V. Toen die statuten werden vastgesteld hoorde men buiten Friesland ter
nauwernood van het Fries; er was dus allerminst rekening mee te houden voor het
A.N.V. dat zijn rol v o o r a l b u i t e n N e d e r l a n d dacht te spelen. Of dat n u het
geval wel is; of er meer rekening mee gehouden moet worden dan met Gronings,
Overijsels, Limburgs enz., Vlaams en Afrikaans; dat kan bij een mogelik herzien
van de statuten overwogen worden. Ik voor mij geloof niet aan de uitwerking van
zo'n woordie in de statuten. De druppel zal de steen moeten uithollen en gestadig
aan zal men moeten voortgaan met bestrijden van een bekrompen angst voor het
A.N.V.; het zal bestrijden in liefde moeten zijn.
Ik hoop dat nu ten minste de heer De Jong overtuigd is. Zijn slot wijst er al op.
Dank voor de opneming. Uw dw.,
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Mededeelingen
Een blijde tijding.
Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken is het vergund geworden in de Kamer
mededeeling te doen van de blijde gebeurtenis, die Hare Majesteit, onze Koningin,
in het voorjaar verwacht.
Nederlanders en stamverwanten over de geheele wereld zullen dit heuglijk nieuws
met blijdschap hebben vernomen en instemmen met Neerlandia's wensch, dat het
Hare Majesteit moge gegeven worden zich in een gelukkig moederschap te verheugen.

Ontwakend Stambewustzijn.
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Op Ceylon heeft de Dutch Burgher Union Sint Nikolaas-avond gevierd. Te dier
gelegenheid heeft de heer C.H.P. Leembruggen een rede gehouden over de beteekenis
van dit echt Hollandsche kinderfeest. Hij drong er in die toespraak bij de kinderen
op aan Nederlandsch te leeren om later Holland, het land
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hunner voorvaderen, te kunnen bezoeken. De Dutch Burgher Union heeft een cursus
in het Nederlandsch ingericht.
Daarna vertelde hij van de Hollandsche zindelijkheid en wees vervolgens op de
Hollandsche geestkracht en taaiheid, een karakter-eigenschap die de Hollanders
danken aan hun voortdurenden strijd met de zee.
Die strijd stelde hij zijn hoorders ten voorbeeld.
‘Laten wij onze zeden en gewoonten aan de vergetelheid ontrukken. Laten wij
algemeen weer onze taal en onze letterkunde beoefenen. Laten wij ons volk te zamen
brengen, totdat wij op Ceylon een Holland hebben gesticht van mannen en vrouwen,
die getrouw zullen zijn aan onze tradities en aan hun afstamming - een Holland
beschermd door de dijken van eensgezindheid, eer, nationaal bewustzijn en
waarachtige vaderlandsliefde en van trouw aan den Koning, onder wiens bestuur het
lot ons heeft geplaatst’.
Aldus besloot spreker zijn merkwaardige rede.

Groet aan Nederland.
De heer J.R. Planten Consul-Generaal der Nederlanden te New-York, schonk aan
elk der leden van de Nederlandsche Vereeniging ‘Eendracht maakt Macht’ aldaar,
een exemplaar van den scheurkalender ‘Mooi Nederland’.
Dit gaf den heer W. van der Hoeven te New-York aanleiding Z.H.E.G. den
volgenden groet aan Nederland op te dragen:
Mooi land van dijk en duin en vriendelijke beemden,
Ontwoekerd aan de zee, veroverd voet voor voet;
Geen macht op aarde kan mijn hart van U vervreemden,
En uit dat hart grijp ik des zangers groet.
Des zangers groet, maar ach, hoe zwak zijn toonen,
Hoe arm de hal, hoe klein der woorden schat;
Wil, Muze, zoo hij zondigt, hem verschoonen,
Vergeef hem veel, die veel heeft liefgehad.
Heeft liefgehad, en nog, nog zijn hem lief Uw heiden,
Met wisselend kleurenspel van groen en bruin,
Uw velden waar de vruchtre kudden weiden,
Uw statig hout, Uw glooiend, mollig duin.
Uw mollig duin, waarin de visscherskindren stoeien,
Wier vaders, trots der moeders ach en wee!
Hoe ook de branding schuimt, hoe ook de wind mag loeien,
Hun daaglijksch brood gaan delven uit de zee.
De zee, O Nederland! die, van Uw bondgenooten
De oudste en trouwste, vaak U redding bracht,
De draagster van Uw kloeke corlogsvlooten,
Het bolwerk tegen vreemde overmacht.
Land onzer vaadren, met Uw grootsch verleden,
Klein op de kaart, eens machtig met dat al,
Bedenk, dat in 't ontkiemend zaad van 't heden
De oogst ligt, dien de toekomst brengen zal.

Dan volgen er nog eenige regels om den gever dank te brengen, eindigend met de
woorden:
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Nooit vergeten, altijd eeren, mooi en dierbaar Nederland.

Ned. Toonkunst.
De heer Sibmacher Zijnen schrijvend over de Nederlandsche toenkunstenaars:
Diepenbrock, Julius Röntgen, Cath. van Rennes, Bernard Zweers, Kor Kuiler, Gerard
von Brucken Fock, Johan Wagenaar, Dirk Schäfer en anderen, zegt o.m.:
‘Zal het Nederlandsche volk dan nooit beseffen dat we toch niet altijd aan den
leiband van de Duitschers behoeven te loopen, dat we toch eigen kunst hebben!’ dit is een zin uit 'n sober gestemden Oudejaarsavondbrief van iemand die ter wille
van de muzikale uitgaven in ons land zich reeds jaren lang veel moeite en opoffering
heeft getroost.
We ontkennen niet dat er eenige beweging ten goede is, maar is die reeds
voldoende? Neen, zoo moet mijn antwoord zijn, voldoende ongetwijfeld niet! Mijn
bedoeling was geen andere dan te wijzen op lichtpunten, terwijl ik in herinnering
bracht wat er van wezenlijke beteekenis in de laatste maanden het licht zag. Maar
met u deel ik den wensch, dat de wegen voor de onzen beter worden geëffend, dat
uitvoerende kunstenaars door de belangstelling van het publiek van zelf méér genoopt
zullen worden tot het brengen van Nederlandsche namen op de concertprogramma's.
Met u zou ik verwachten, dat àlle orkestdirigenten aan zekere roeping gehoor gaven,
dat buitenlanders - manden van invloed zijn daar immers Willem Kes en Willem de
Haan - ook aan de muzikale productie van ons land aandacht schonken met de daad...’
Nog deze aanhaling uit het owekkelijk artikel:
Nu het Algemeen Nederlandsch Verbond openlijk aan den dag wil brengen, wat
Noord- en Zuid-Nederland van nationale componisten uit vroeger en nieuwsten tijd
toonen kunnen, omdat het gevoeld heeft dat het besef van bekwaam zijn tot een eigen
muziek-uiting levendiger is geworden ten onzent en groeit met het jaar, nu heeft het
Zweers te hulp geroepen en hem bereid gevonden: tot het de en eener keus uit de
liederen, die in de Afdeelingen van het Verbond zullen worden ten gehoore gebracht,
't eerst te Haarlem, eind dezer maand, bereid ook om zelf een ‘inleiding’ ten beste
te geven, en te spreken over de Nederlandsche Toonkunst van vroeger en van heden.
Zweers' naam is waar org, dat men bij het vaststellen der programma's kieskeurig
zal zijn te werk gegaan, vermijdend het niet aanbevelenswaardig voor eeld van den
Haagschen Kunstkring, die, door de beste bedoelingen overigens gedreven, op zijn
‘Nederlandsche componisten matinées’ dezen winter zelfs onrijp, onvoldragen,
onzelfstandig werk heeft toegelaten; niet bedenkend, welk 'n verkeerden indruk
daardoor het publiek van onze toonkunst ontvangen moet.

De Nederlanders te New-York.
Volgens een verslag in de N R. Ct. over het 45ste St. Nicolaasfeest der Ned.
Vereeniging te New-York bestaat er veel kans dat aldaar spoedig een Afdeeling van
het A.N.V. zal worden opgericht.

Busken Huet.
Niet lang geleden heeft de Vrijstaatsche minister Hertzog, een man ook van algemeene
ontwikkeling, in de wetgevende vergadering van zijn land den lof van de
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Nederlandsche letteren verkondigende. Busken Huet geprezen als een criticus, dien
men in Engeland als een der eerste zou eeren, indien men hem er kende.
Toevallig krogen wij dezer dagen een uitspraak van een ander bevoegd beoordeelaar
onder de oogen, welke met die van gen. Hertzog klopte. De heer J. Irwin Brown,
voorganger van de Schotsche gemeente te Rotterdam, door zijn lezingen hier te lande
reeds bekend geworden als een degelijk kenner van de Engelsche letterkunde, kenner
en bewonderaar vooral van Milton, schreef onlangs aan een lezer van Neerlandia,
dat Busken Huet's lofrede op den stijl van Milton's Paradise Lost (Lett. Fant, en
Kritieken XII, blz. 198, 205, 206) een van de treffendste stukken kritiek zijn, die hij
ooit had gelezen. In 't geveel voor Milton's taalmuziek, in zinrijk begrip van het werk,
laat Huet, naar het oordeel van den Rev. Irwin Brown, de Engelsche critici ver achter
zich,
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o.a. Macaulay met zijn rhetoriek, hoe fel bewogen en uitmuntend die als rhetoriek
is. Ook gen. Hertzog stelde Busken Huet als criticus boven Macaulay, naar men zich
herinnert.
Het is wel jammer - vindt de Rev. Irwin Brown - dat Huet's opstel in Engeland en
Amerika niet beter bekend is; en hij dacht er over, nu Milton juist aan de orde is, om
de aandacht van Engelsche critici ervoor te vragen. Maar misschien zijn Huet's werken
alle reeds vertaald, gist de heer Brown.
Neen, dat zijn ze bij lange niet.

Nieuwe woorden.
De heer J. Browne te Pretoria stelt voor: a ë r o p l a a n - luchtvaarder of luchter;
werkwoord - luchtvaren; bestuurder - luchterman; toertje - luchtvaart; t r a i n e r opleider, drilmeester; c o a c h - africhter.
De woorden, die de heer Browne voor a ë r o p l a a n enz. voorstelt, lijken ons
minder juist gevormd. L u c h t e r is bovendien een Nederlandsch woord met een
andere beteekenis.

Nederlands schilders.
De Hongaren hebben op een tentoonstelling van schilderijen te Boedapest met de
nieuwe Nederlandsche meesters kennis gemaakt: Israëls, de Marissen, Mauve,
Jongkind, Voerman, Breitner, Bauer en meer van de besten.
En de Hongaarsche kranten schrijven (naar wij in de N.R. Ct. lezen):
De Pesti Hirlap: ‘Het meest waardevolle gedeelte der tentoonstelling zijn de drie
Hollandsche zalen’. Mauve's Aardappelrooisters ‘kan den jongeren, naar breedheid
strevenden modernen schilders tot schitterend voorbeeld strekken’. Breitner: ‘altijd
is hij de volmaakte kunstenaar’. Neuhuys' Moeder en kind ‘is een eersterangs
museumstuk’. Bauer ‘met zijn gloeiende fantasie’ is ‘een merkwaardige
persoonlijkheid met groot stijlgevoel’. Enz.
De Az Ujság: ‘Het Hollandsche gedeelte zelf maakt deze tentoonstelling al
voornaam. Men ziet hier geen ‘Wirr-warr’, geen ‘Schwindel’, men ziet ook geen
feestlijk vuurwerk, ook geen ultra-modern kopje duikelen of interessante
bloedarmoede, maar des te meer werkelijke kunst’.
De Vasárnapi Ujság: ‘Het glanspunt is onbetwistbaar de Hollandsche verzameling,
die over de laatste 40 jaren loopende, met groote zorg bij elkaar is gebracht... De
Hollanders geven hier een nationale kunst te zien, hun groote oude meesters waardig’.
Deze waardeering voor de Nederlandsche schilders van den tegenwoordigen tijd
is wel niets nieuws, maar het kan zijn nut hebben - b.v. tegenover de zucht om onze
verdienste alleen in het verleden te zoeken - van deze uiting van bewondering voor
onze groote nieuwe meesters aanteekening te houden.

Een Hollandsch feest in Kopenhagen.
Uit een verslag in de N.R. Ct.:
Dezer dagen kreeg ik een keurig gedrukte uitnoodigingskaart, waarop in het
Hollandsch Vermeld stond dat de Deensche vereeniging ‘Vrijzinnige Jeugd’ den
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avond van den 2en Januari een Nieuwfaarsfeest zou houden in Hollandschen stijl.
Bemoedigend was er nog aan toegevoegd, dat men op Hollandsche cacao en
Hollandsche koek onthaald zou worden.
De naam der vereeniging wijst niet de richting der lezingen aan.
Vertegenwoordigers der moderne wetenschap treden er op naast ernstige orthodoxen
(meest gezaghebbende geestelijken) van allerlei gezindten en godsdienstige richtingen.
De lokalen waren door jonge schilders tot een Hollandsche omgeving herschapen.
En allerlei leden waren in Hollandsche drachten verschenen. Bij de mannen waren
het meest pofbroeken, hooge hoeden en vooral lange gouwenaars die het Hollandsche
aan moesten brengen.
Ik vergat nog te vertellen dat het bestuur, dat de dingen grondig doet, de leden
over ons land had laten inlichten door een voordracht met lichtbeelden van den heer
V. Ludvigsen, die geruimen tijd in ons land vertoefd heeft. Zij had dit ‘ernstiger deel’
eenige dagen aan den feestavond laten voorafgaan.
In den loop van den avond had ik nog de gelegenheid een belangwekkend gesprek
aan te hooren van eenigen der notabelen op muzikaal gebied in Denemarken,
waaronder Fini Henriques en prof. Bendix. Hieruit kreeg ik weer de voor ons nationaal
gevoel zoo streelenden indruk dien ik reeds herhaaldelijk opgedaan heb, dat men ons
volk hier in muzikale kringen tot een van de muzikaal allerhoogst ontwikkelde rekent.

Albert Vogel te Boekarest en te Berlijn.
‘Albert Vogel is de eer te beurt gevallen de eerste Nederlandsche kunstenaar te zijn,
die door de kunstzinnige Koningin Elisabeth van Roemenië, meer bekend nog onder
den naam van Carmen Sylva, uitgenoodigd werd voor haar te verschijnen, om proeve
af te leggen van zijn voordrachtkunst.
Vereerend is een uitnoodiging te ontvangen van de Roemeensche Koningin.
Beteekenisvol is het voor een kunstenaar geroepen te worden bij Carmen Sylva.
Waaraan Vogel die onderscheiding te danken heeft? Hoe Carmen Sylva's aandacht
op hem viel? Ik weet het niet. Vogel weet het niet. Waarschijnlijk is in Nederlandsche
kringen te Boekarest - waar vele Nederlanders wonen, die werkzaam zijn bij de
Roemeensche Petroleum-Maatschappijen - den naam van Vogel genoemd, in verband
vooral met zijn succesreis door Indië. En van de Nederlanders is die naam overgegaan
op Roemenen, en vandaar naar de Koningin’.
Aldus vangt G.v.L. de verslaggever van het Alg. Hbld. te Berlijn een beschouwing
aan over Albert Vogel.
Wij herinneren ons dat Cornelia van Zanten, thans te Berlijn, een 12-tal jaren
geleden ook voor Carmen Sylva is opgetreden.

Ons Groot-Nederlandsch.
De Afrikaners helpen ons aan een teekenend woord voor manchetten. Zij noemen
ze h a n d b o o r d j e s .

Holland op zijn best.
De bouw der nieuwe electrische centrale te Rome staat onder leiding van een
Nederlander.
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Vlaamsche plaatsnamen.
Toen wij in het October-nummer over Vlaamsche plaatsnamen schreven, gewaagden
wij van woordenboeken, waarin de Fransche namen met de Vlaamsche er achter, en
omgekeerd, voorkomen. Maar we vergaten, dat men om van Belgische plaatsen, in
het Fransch opgegeven, de Vlaamsche namen te weten te komen, het beste middel
heeft in den grooten gids van de Belgische spoorwegen, waarvan een Fransche en
een Vlaamsche uitgave bestaat. En aangezien er wel geen land is met zooveel
spoorwegen en buurtspoorwegen als België, zal dit spoorwegboek den zoekende
zelden teleurstellen. Die voortreffelijk ingerichte boekdeelen (ruim 600 blz.), vol
aanwijzingen ook die men in Nederlandsche spoorwegboekjes vergeefs zoekt, kosten
slechts 30 centiemen het stuk.
In het voorbijgaan: Aan het station te Roosendaal was onlangs wel de Fransche,
maar niet de Vlaamsche uitgave te koop.
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Ned. Onderwijs in den Vreemde.
Zooals uit een post op de Begrooting van het Hoofdbestuur blijkt, blijft het Ned.
onderwijs in den vreemde voortdurend onder de aandacht van het Hoofdbestuur.
In de Tweede Kamer heeft Jhr. Mr. O. van Nispen tot Sevenaer er een lans voor
gebroken en hoewel de Minister voor dit jaar geen toezegging kon doen is
Regeeringssteun niet uitgesloten.
In een der volgende nummers van Neerlandia zal het onderwerp, Ned. Scholen in
het Buitenland, uitvoeriger besproken worden.

Sterk.
Te Vaals werd in het Kurhotel een druk bezochte vergadering gehouden, belegd door
de R.K. Kiesvereeniging aldaar, ten doel hebbende de candidaten voor den vacanten
Statenzetel Gulpen hun programma aan de kiezers te doen ontwikkelen.
Als eerste spreker trad op Mr. Ch. Janssen de Limpens, die... in de D u i t s c h e
taal het woord voerde.
Aldus meldt de Limburger Koerier.
En dat voor een Nederlandschen Statenzetel.

Uit den kindermond.
Een ventje van zeven jaar sprak van kreeftgehakjes in plaats van kreeftcroquetten.

Bureau voor Handelsinlichtingen.
Door het Koloniaal Museum zijn in het Bureau voor Handelsinlichtingen (aan de
Oudebrugsteeg bij de Beurs), te Amsterdam, gedurende het eerste kwartaal van het
jaar 1909 ter bezichtiging gesteld 12 uit- heemsche artikelen, zijnde het 23ste twaalftal
sedert het begin dezer kwartaal-tentoonstellingen.
Het spreekuur van den directeur van het Koloniaal Museum in het Bureau voor
Handelsinlichtingen (Damrak hoek Oudebrugsteeg, Amsterdam), is iederen Woensdag
van 11½ voorm. tot 1 u. nam. Alle inlichtingen, voor zoover zij geen analyses in het
laboratorium behoeven, worden kosteloos verstrekt.

Heye-herdenking.
Gevormd is een ‘Comitè tot herdenking van den 100sten geboortedag van Dr. J.P.
Heye’. Het uitvoerend comitè bestaat uit de heeren: Prof. Dr. J. te Winkel, voorzitter;
Prof. Dr. H. Brugmans, J.W. van Dalfsen, Th. Lancée, A.D. Loman Jr., Dr. E.D.
Pijzel, C.G. Wiegand en J. Vader, secretaris.
Het adres van den secretaris is: Ampzingstraat 81, Haarlem.

Nederlandsche Sportnamen.
Bij den uitgever J.F. van de Ven te Baarn is een handleiding voor het Cricketspel
verschenen, geschreven door den heer P.J. Smink, die aan het slot de volgende proeve
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geeft van een vertaling der voornaamste crickettermen. Hij hoopt, dat ze bij spelers
en verslaggevers ingang zullen vinden:
bail

houtje

ball

bal

(the) ball is dead

de bal is dood (buiten spel)

bat

slaglat

batten (to bat)

slaan

batsman

slagman

boundary

grenspaal, grens

boundary-hit

grens-slag

bowlen (to bowl)

ballen

bowled out

uit-gebald

bowling-crease

bal-streep

bye

bey (onvert.)

catchen (to catch)

vangen

caught

gevangen

caught out

uit-gevangen

crease

streep

down wicket

hek neer

feet

voet

field

veld

fielden (to field)

veldspelen

fielder

veldspeler

ground

terrein

gloves

handschoenen

handled the ball

bal opgeraapt

hit the bal twice

tweede balslag

hit wicket

hekslag

hows's that?

wat is dat?

innings

afdeeling

first inning

seerste afdeeling

second innings

tweede afdeeling

keeping gloves

hekwachters-hand-schoenen

leg

been

leg before (wicket)

been-voor (hek)
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leg bye

been-bye

leg gare

beenbeschermer

long off

lang-af

long on

lang-op

longstop

achter-hekwachter

lost ball

bal zoek

maiden-over

blanke-over

mat

mat

match

wedstrijd

mid off

midden-af

mid on

midden-op

no bal

geen bal

not out

niet uit

obstructing the field

aanvallen in 't veld

one short

te kort

over

over

overhands

over-hands

out

uit

out hit wicket

uit-hekslag

partner

partijgenoot

pitch

springvlak

pitchen (to pitch)

opspringen

play

spel, spelen

point

punt

popping crease

vóór-streep

return crease

achter-streep

run

ren

runnen (to run)

rennen

run out

uit-gerend

score

standcijfer, stand

scorer

griffier

slip

slip

square leg

hoek-been

striker

slagman aan-slag

stump

paaltje
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stumped out

uit-gepaald

substitute

plaatsvervanger

trialball, trial

proefbal

tossen (to toss)

loten

umpire

scheidsrechter

underhands

onder-hands

wicket

hek, hekje

bowling-wicket

bal-hek

batting-wicket

slag-hek

wicket-keeper

hek-wachter

wide ball

wijd-bal

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
A.C. de Veer, vroeger postdirecteur, Curaçao.
Mr. J. van Praag, vroeger Sweelinckstraat 88, Den Haag (thans in Indië).
B. Blinke, vroeger Am Wall 9, Bremen.
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Nieuwe leden over December 1908.
Groep Nederland.
Begunstigend lid.
Mons. H. van de Wetering, Aarts-Bisschop,
Opg. door den heer Jac.
Post,

Utrecht.
Rotterdam.

Beschermende leden.
Mevr. De Clerck van Weel, Kenaupark 23,

Haarlem.

Mr. A.H. Philipse, Dreef 22,

Haarlem.

A.R. Ritsema, bankier, Zijlstraat 61,

Haarlem.

A.W. Duyn, Beheerend Vennoot der Haarl. Incassobank Haarlem.
Duyn & Spruyt, Zijlstraat 25,
J. Spruyt Jr., Beheerend Vennoot der Haarl. Incassobank Haarlem.
Duyn & Spruyt, Kinderhuissingel 68,
H. Wortman, inspecteur Rijkswaterstaat, Zijlweg 24,

Haarlem.

A.F. Kremer, handelaar in koloniale waren, Zijlstraat
89,

Haarlem.

H. van Baer, apotheker, Groote Markt,

's Hertogenbosch.

P. Sweens-Meuwese, Hinthamereind D70,

's Hertogenbosch.

A. Houtman, firma Gebr. Houtman, sigarenfabrikant, 's Hertogenbosch.
Th. Sweens Hustinx, koopman, Hinthamereind D 63 a, 's Hertogenbosch.
C.N. Teulings, stoomdrukkerij, Hinthamereind D 59,

's Hertogenbosch.

E. van de Mortel, assuradeur, Hinthamerstraat,

's Hertogenbosch.

Frits Saur, vischhandelaar, Zeevischmarkt 12, hoek
Hang,

Rotterdam.

H.A. Rijpma, apotheker, Reederijstraat 4b 6a,

Rotterdam.

Mr. S.J. van Zijst, notaris, Wijnhaven 151b,

Rotterdam.

P.A.F. Thier, Deken en Pastoor, Nieuwe Haven 145,

Rotterdam.

J.W. Mekking, lid van den Gemeenteraad,

Gorinchem.

H. Pijnacker Hordijk, bankier,

Gorinchem.
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Mr. V.G.A. Boll, notaris en lid van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland,

Gorinchem.

Dr. C.J. Münlieff, arts. Leliegracht 27,

Amsterdam.

Mr. M.W.L.S. Bilderdijk, advocaat, lid van de
Provinciale Staten van Utrecht, Nieuwe Gracht 48,

Utrecht.

Dr. N.G. van Huffel, directeur Nederl.
Instrumentenfabriek, Orde Gracht 54,

Utrecht.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

Gewone leden.
T.C.A. Bölger, tandarts, Dreef 20,

Haarlem.

Mej. Mary I. Fleischmann, inspectrice Nat. Levensverz. Haarlem.
Bank, N. Groenmarkt 2 rood,
E.A. von Saher, directeur Museum en school voor
Kunstnijverheid, Parklaan 41,

Haarlem.

Mr. S.E.J.M. van Lier, Dreef 1,

Haarlem.

Max Gallenkamp, Baan 13a,

Haarlem.

Jhr. F. Teding van Berkhout, bankier, Dreef 32,

Haarlem.

A.J.H. Baron van Lijnden, Zijlweg 69,

Haarlem.

Dr. M. Bruyel, Nieuwe Gracht 96,

Haarlem.

D. Stolp, arts, Ged. Oude Gracht 14,

Haarlem.

J.W.G. Droste, architect, Ged. Oude Gracht 16,

Haarlem.

F. Cool, Zijlweg 38g,

Haarlem.

Zaanlandsche Zilversmederij, Zijlweg 2a,

Haarlem.

Mr. M. van der Heyden, advocaat en procureur,

's Hertogenbosch.

Mr. Victor Tilman, advocaat en procureur,

's Hertogenbosch.

P. Verhulst, lakenhandelaar, Vuchterstr. 20,

's Hertogenbosch.

H.P. Welsch, luxe-handel, Schapenmarkt B 330,

's Hertogenbosch.

Constant Tilman, Vuchterdijk,

's Hertogenbosch.

Firma Jos van Gulick - Van Pelt, bierbrouwerij en
mouterij,

's Hertogenbosch.

Mr. I.A. Swane, advocaat,

's Hertogenbosch.

Dr. A.J. Gijsen, arts, Hinthamerstraat,

's Hertogenbosch.

Vogel, Luitenant-Kolonel, Hinthamereind D 56,

's Hertogenbosch.
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Mr. P.H. Loeff, lid van Gedep. Staten van
Noord-Brabant,

's Hertogenbosch.

Mevr. de wed. M. IJtsma - Joppe, alg. boek- en
kunsthandel,

's Hertogenbosch.

Dr. W.G.A. Indemans, apotheker en fabrikant van chem. 's Hertogenbosch.
praeparaten, Hinthamerstraat A 41,
Firma G.C. Krübolder & Zn., Hinthamerstraat C 59 en 's Hertogenbosch.
60,
R.A. van Heusden, notaris,

's Hertogenbosch.

Jhr. Mr. Schade van Westurm, voorzitter van den Raad 's Hertogenbosch.
van Beroep (Ongevallenverzekering), H49,
Mevr. de wed. De Bergh, Peperstraat A 148,

's Hertogenbosch.

J. Th. Sopers, gemeente-ontvanger,

's Hertogenbosch.

Mr. Baron van Hugenpoth, advocaat,

's Hertogenbosch.

F.J.A.H. Hendriksz, Majoor der Infanterie,

's Hertogenbosch.

Monseigneur H.A. Brouwers, Plebaandeken van de St. 's Hertogenbosch.
Janskerk,
Mr. J.M.J. van Minne, advocaat en procureur, directeur Rotterdam.
Nieuwe Rotterdamsche Hypotheebank, Zuidblaak 56,
Mej. G.C.A. Oskam, adv. en proc., Hoofdsteeg 19,

Rotterdam.

Julius de Vries, arts, Zuidblaak 66,

Rotterdam.

A. F van Walsem, notaris, Claes de Vrieselaan 138 a, Rotterdam.
J.J.G. van Wicheren, inspecteur der invoerrechten en
Accijnzen, 's Gravendijkwal 35,

Rotterdam.

S. Speelman Wz., Hoogstraat 165,

Rotterdam.

Firma J. van der Tak & Co., orgelfabriek, Hooge
Boezem 32,

Rotterdam.

Ds. H.H. Veder, Predikant van de Ger. Kerk,
Mathenesserlaan 201,

Rotterdam.

J. Groot, zaadhandelaar, Hertog Govertkade 12,

Delft.

W. Slootweg, secretaris der gemeente

Gorinchem.

W.F. Emck, gemeente-ontvanger,

Gorinchem.

W.J.P. Kroef, directeur Post- en Telegraafkantoor,

Gorinchem.

M.A. van Andel, arts, Westwagenstraat,

Gorinchem.

R.T.C. de Bruyn, burgemeester,

Gorinchem.

A.T. van Dapperen, 1e Luit. der Genie,

Gorinchem.

D. van der Zee, letterkundige,

Gorinchem.

C.C. Hiehendaal, arts, Westwagenstraat,

Gorinchem.
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Ds. C. Lindeboom, Geref. Predikant,

Gorinchem.

Ds. A. de Pecker, Ned. Herv. Predikant,

Gorinchem.

E.J. Stegeman, leeraar H.B.S.,

Gorinchem.

D.I. du Croo Sz., koopman,

Gorinchem.

A.G. Landaal, Kapitetn der Artillerie, Visschersdijk
289,
J.C. den Haan, lid van den Gemeenteraad, Eind B 117, Gorinchem.
J.P. Weisz, koopman, Westermarkt 21,

Amsterdam.

C. de Bruyn, Pastoor,

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

Rotterdam.
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P. Keg, Luitenant Infanterie,

Hoorn.

J.C. Regenhardt, Luitenant Infanterie,

Hoorn.

Beiden opg. door den heer Hoorn.
R. v. Duinen,
L.J. de Roock, Ind. Student, Weimarstraat 245,
Opg. door den heer H.C.
Leemhorst,
E.R. Wolff, Columbusstraat 104,

Den Haag.
Leiden.
Den Haag.

Opg. door den heer A.L.
Einthoven,
Dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, Javastraat 76,
Opg. door den heer, L.J.
van Wijk,

Leiden.
Den Haag.
Amsterdam.

Raden Mas Gondowinoto, Daguerrestr. 136,

Den Haag.

Raden Mas Notosoeroto, Daguerrestr. 136,

Den Haag.

Raden Mas Ambio Paerbo Soedibio, Havenstraat 37a, Delft.
Raden Mas Notodhiningrat, Hugoplein 40a,
Allen opg. door den heer
R. Soetan Casajangan,
J.C. Koumans, Nieuwe Plantage,

Delft.
Leiden.
Delft.

Opg. door den heer J.A.
Verkennis,

Delft.

Mevr. Burger - Suringar, bij de Put,

Leeuwarden.

J.H. Berghuis, Eewal 76,

Leeuwarden.

D. Harmens, Willemskade 20,

Leeuwarden.

Mr. C.B. Menalda, Tweebaksmarkt 47,

Leeuwarden.

Dr. J.A. Römer, Nieuwestad 45,

Leeuwarden.

Mr. C.W. Schlingeman, Groote Kerkstraat 11,

Leeuwarden.

D. Tigler Wijbrandi, Noordvliet 15,

Leeuwarden.

Mej. C.P. Boddé, Schoolstraat 15,

Leeuwarden.

J.E. van Buuren, Huizumerlaan B 265, Huizum bij

Leeuwarden.

Het Personeel van Gemeenteschool No. 5, Hoofd de
heer E.H. Boddé, bij de Oldehove,

Leeuwarden.
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Allen opg. door mevr. A.C. Leeuwarden.
v. Valkenburg - Gerdes
Oosterbeek,
F. van Raalte, jur.-stud., Breestraat,

Leiden.

Opg. door den heer A.L. v. Leiden.
Blommestein,
Mej. M. de Graaff, Jan van Goyenkade 1e,
Opg. door den heer Th.
Joekes,
M.A.G. van der Leeuw, Westzeedijk 112,
Opg. door den heer J.H.
Insinger,
C. Thünissen Jz., Stationsweg 57,

Leiden.
Leiden.
Rotterdam.
Luxor.
Rotterdam.

Opg. door mej. E. Baelde, Rotterdam.
O. Verhagen, Heemraadsingel 236,

Rotterdam.

Mej. J. van Blommestein, Mathenesserlaan 221,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Leiden.
A.L. van Blommestein,
A. Herman, Marinekade 3,

Amsterdam.
Opg. door den heer J.W. te Amsterdam.
Winkel,

A.G. Last, Overtoom 253,

Amsterdam.

P.J.J. Jonas van 's Heer Arendskerke, Keizersgracht,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
L.J. van Wijk,
Mej. A. de Bruyn, Van Baerlestraat,

Amsterdam.

Opg. door den heer De K.J.
E.A. Verhoeven, med. doct., arts, 2e Jan van der
Heidestraat 30 huis,

Amsterdam.

Opg. door den heer J.C. de Groningen.
Haan,
C.J.H. van den Broek, Middelharnis (Over Flakkee).
Opg. door den heer H.D.H. Bosboom,

Den Haag.

F.J.E. van Hove, eigenaar Zuid-Holl. Koffiehuis,

Breda.

Opg. door den heer W.J.L. Breda.
Verhoeven,
F. Tijssen, arrond.-schoolopziener, Geldrop
Opg. door Dr. Desertine,

bij Eindhoven.
bij Eindhoven.
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C.J.A. Greven, Diezestraat 70,

Zwolle.

Opg. door Luit. N.T.
Carstens,
E.R. Wolff, Columbusstraat 104,

Zwolle.
Den Haag.

Opg. door den heer A.L.
Einthoven,
C.F. Koch, Groote Markt 37,

Leiden.
Groningen.

Opg. door den heer S.
Scholtens,

Groningen.

A.F. Philips, Villapark,

Eindhoven.

R. Mignot, Willemstraat,

Eindhoven.
Beiden opg. door den heer Eindhoven.
P.P.J.A. van der Putt,

E.A.A. Liera, Kleine Houtstraat 17-19,

Haarlem.

Opg. door den heer J.C.A. Haarlem.
Croin,
J. Bonnet Jr.,

Utrecht.
Opg. door den heer J.J.
Sprenger van Eijk,

Utrecht.

D.S. Kluit, 2e Luit. Kwartiermeester,

Bergen op Zoom.

F.E. Meyer, 2e Luit. Infanterie,

Bergen op Zoom.

Beiden opg. door Luit. B.J. Bergen op Zoom.
Verbrugh,
R.G. Weuringh, Luit.-Kolonel der Infanterie,

Arnhem.

Opg. door Mr. K.M. Phaff, 's Hertogenbosch.
J.J. van de Stadt Ezn., Westzijde 156,

Zaandam.

Opg. door den heer P.H.
Stuurman,

Zaandam.

Buitengewoon lid.
Mevr. Brandenburg - De Crane, Schoolstraat 12,

Ginneken.

Opg. door Mejonkvr. Joh. Ginneken.
Schuurbecque Boeye,
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Jongelieden-Afdeelingen.
R. Schönhuth, Anegang,

Haarlem.
Opg. door den heer B.
IJzerdraat,

Haarlem.

Mej. Lize v.d. Stem, Gr. Houtstr. 48,

Haarlem.

Mej. Jo Schravendijk, Gr. Houtstr. 51,

Haarlem.

Mej. Jo Boogaard, Ged. Oude Gracht 89,

Haarlem.

Allen opg. door mej.
J.H.M. Deetman,

Haarlem.

S.C. Hahmoed Latif, Duvenvoordestraat,

Haarlem.

C. Steenhoek, Ged. Voldersgracht 20,

Haarlem.

Fr. Kuipers, Hasselaarsplein 9,

Haarlem.

C.F. Cohen Tervaert, Kleverparkweg 68,

Haarlem.

Allen opg. door den heer J. Haarlem.
Kwast,
P. Saarberg, Donkere Spaarne 14,

Haarlem.

Opg. door mej. D. van
Ommeren,
Mej. Chr. Roest, Riviervischmarkt,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door mej. M. van
Crevel,
C. Visser, Ged. Voldersgracht 51,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer E.L.E. Haarlem.
Bakker,
H. van Heusden, Koninginneweg 241,
Opg. door den heer C.
Glerum,
C. van Reijn Jr., Koninginneweg 81,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer J.W. te Amsterdam.
Winkel,
Mej. A. ter Haar, Jan Luykenstraat 60,

Amsterdam.

Mej. E. ter Haar, Jan Luykenstraat 60,

Amsterdam.

Beiden opg. door mej.
A.A.S. Wieten,
J. Martens, Gerard Schaepstraat 5,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer H.
Pekelharing,

Amsterdam.
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Mej. A.W. Leopold, 2e Oosterparkstraat 215,

Amsterdam.

Opg. door den heer C. van Amsterdam.
Reyn Jr.,
G.J. Vink,

Hilligersberg.

Mej. J. van Aken, Mathenesserlaan 187,

Rotterdam.

Mej. E. van Dantzig, Westersingel 11,

Rotterdam.

Mej. Ch. Ribbink, Oostzeedijk 332,

Rotterdam.

J. van Aalte, Slagveld 17,

Rotterdam.

T. Hofman, Nieuwe Binnenweg 257a,

Rotterdam.

W.B. Hofman, Nieuwe Binnenweg 257a,

Rotterdam.

Albert Hofman, Nieuwe Binnenweg 257a,

Rotterdam.

Mej. A.M.A. Malm, Nieuwe Binnenweg 162a,

Rotterdam.

Mej. Willy Sparnaay, Saftlevenstraat 9e,

Rotterdam.

Mej. L. Hofman, Claes de Vrieselaan 39a,

Rotterdam.

Mej. Fr. v.d. Heuvel, Schoonebergerweg 28,

Rotterdam.

Mej. J.S.E. Catz, Nieuwe Binnenweg 176,

Rotterdam.

Mej. J.L. Veenenbos, Nieuwe Binnenweg 298,

Rotterdam.

Mej. L. Crucifix, 's Gravendijkwal 131,

Rotterdam.

Mej. A. Blöbaum Bergman, Snellinestr. 3,

Rotterdam.

Mej. A.D. Ligtermoet, 's Gravendijkwal 68a,

Rotterdam.

Mej. W. Soetekouw, Boezemsingel 32,

Rotterdam.

Mej. A. Poels, Stationsweg 53a,

Rotterdam.

Mej. G. Bijl, Vasteland 17,

Rotterdam.

Mej. C.M. Bijl, Vasteland 17,

Rotterdam.
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Mej. D. v.d. Bergh, Hoogestraat 383,

Rotterdam.

Mej. D. Forstmann, Vliegerstraat 8,

Rotterdam.

Mej. M. van Ditmar, Hooidrift 14,

Rotterdam.

Mej. A. Kramer, Heemraadsplein 15,

Rotterdam.

Mej. C.W. Michielsen, Botersloot 134,

Rotterdam.

Max May, 's Gravendijkwal 105 b,

Rotterdam.

J.M.F. Kramers, Oostzeedijk 198,

Rotterdam.

Joh. E. Boulonois, Diergaardesingel 4,

Rotterdam.

L. de Maas, Plantageweg 41,

Rotterdam.

J. Middelburg, Provenierssingel 21,

Rotterdam.

H. Addens, Hoflaan 47,

Rotterdam.

G.A. Wethmar, Voorschoterlaan 80,

Rotterdam.

P.C. van Heynsbergen, Oranjeboomstraat Rotterdam.
39,
G. Kleykamp, Wijnstraat 85,

Rotterdam.

J.W. Havermans, Saftlevenstraat 12,

Rotterdam.

E. de Bouter, Wijnhaven 35,

Rotterdam.

N. Caspers, Maaskade W.Z. 22,

Rotterdam.

A.J. de Bruyn, Nieuwe Binnenweg,

Rotterdam.

Mej. R. Bosma, Noordsingel 90,

Rotterdam.

J. Spanjersberg, 's Gravendijkwal 51 a,

Rotterdam.

L. v.d. Heim, Aert van Nesstraat 88 a,

Rotterdam.

J.W. de Boer, Noordsingel 78 a,

Rotterdam.

E. Willems, Wijnhaven 97 a,

Rotterdam.

Mej. M.E. Krijnen, Rijksweg 114,

IJmuiden.

Opg. door den heer J. Kwast,

Haarlem.

Groep Ned. Oost-Indië.
C. Jurrjens, Adj. Chef N.H.M.,

Batavia.

A.J.C. Nijman, Ingenieur B.O.W.,

Batavia.

Mr. J.C. Kielstra,

Batavia.

W.A.A. Loep, Ambtenaar t/bes.,

Batavia.
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G.A.N. Scheltema de Heere, Secretaris
Departement van Marine,

Batavia.

W.D. Munniks de Jongh, Mijningenieur, Batavia.
Assistent geoloog Koninkl. Ned.
Petroleum-Maatschappij, p/a. firma Geo
Wherry,
Opg. door den heer M.F. Onnen,

Makassar.

J.F. van Kroon, 1e Luit. Inf. O.-I.L.,

Buitenzorg.

Opg. door Luit. G. Radersma,

Buitenzorg.

Groep Suriname.
Tengkoe Moesa, S. Radja Estate,
Tandjong Balei

Assahan (Sumatra, Oostkust).

Opg. door den heer M.F. Ommen,

Makassar.

Buitenland.
Begunstigend lid.
V.F.G. Meeussen, Rembertikirchof 9,

Bremen.

Opg. door den heer H. v.d. Bremen.
Putt,

Gewone leden.
J.P. Nieuwenhuysen, Hamburgerstrasse 179,

Bremen.

J.J.M. Lion, Hildesheimerstrasse 5,

Bremen.

F. Hoffmann, Ortstrasse 8, Gröpelingen bij

Bremen.

A. Pot, Direkteur van de Fischerei, Actiengesellschaft Elsfleth a/d. Weser.
‘Weser’,
Allen opg. door den heer
H. v.d. Putt,
Mej. M. Insinger, Vesterbrogade 77 II,
Opg. door mevr. M.
Ledeboer-Kok,

Bremen.
Kopenhagen.
Utrecht.

Mevr. I. van de Loo, geb. Muller, Hermannstrasse 20, Münster i/W.
Opg. door den heer Joan
Muller,

Leiden.
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Klerksdorp Afrikaander Jongelieden Vereeniging, p/a. Klerksdorp (Transv.)
P.J. du Toit,
Opg. door den heer D.
Krabman,

Johannesburg.

Mr. Boyd Henry Bode, Prof. Univ. of Wisconsin, 940 Madison, Wise.
West Johnson,
Opg. door mevr. A.C. ver Baflo.
Loren van Themaat-Laman
Trip,
D.M. Ollemans, Bestuurder ‘Vriend’-Maatschappij,
Opg. door den heer H.H.
van Rooyen,
C. Visser, Paed.-stud., Grassistrasse 29 pt.,
Opg. door den heer F.T.
Schonken,
M.J. Korpershoek Jr., p/a. American

Bloemfontein O.R.K.
Bloemfontein O.R.K.
Leipzig.
Leipzig.
Leipzig.

Express Co., Piazza
Nunziata 17,

Genua.

Opg. door den heer H.C.F. Genua.
Hennig,
L.J. Veenstra, Gouvernements Proefplaats,
Opg. door den heer A.H.
Koomans,

Potchefstroom (Transv.)
Potchefstroom (Transv.)

G.A.J. van der Sande, Off. v. Gezondh.
1e kl. Kon. Marine, Dep.
van Marine,

Batavia.

Opg. door den heer H.B.
van Dam,

Batavia.

Mareel de Jong, Ingenieur, 36 Via Po,
Opg. door Dr. Gisbert
Brom,

Rome.
Rome.

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.
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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.
Nieufwenhuyse, 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.
Wachter & Co., P., Algemeene Agentuur- en Commissiehandel, in- en uitvoer,
Spaanschekade 3, Rotterdam.
Wee, F.A. ter, in Koloniale Waren, Zaandam.
Zijlstra Hzn., J.; Koloniale Waren, Zwolle.
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Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester: 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 : A.M. Margadant, Weltevreden.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, P.B. 131, 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 : ‘Hollandsen Gezelschap’, P.J. v. Wielink, Strassburgerstrasse 2.
B l o e m f o n t e i n : H.H. v. Rooyen, P.B. 553.
B r e m e n : H. v.d. Putt, Besselstrasse 12.
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, 402W. 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.
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.
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C l a r e m o n t (Western Australië): Mevr. A. Semmens-Siebenhaat, ‘Boschhek’,
Riley Road.
C o l o n (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., koopman, Vice-Consul der Nederlanden.
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.
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 ‘Holandia’. Secr. A.F.G. Smit. Stiftstrasse 8.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische Strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Seiten-Saal, Gebouw v/d. Berliner Lehrer-Verein.,
Alexander Platz, Berlijn C.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan 109).
D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
1331.
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. 1741.
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.
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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’, Columbia Hall, 52 Lexington
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’, Rogowsk'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 a t e r s o n (New-Jersey): Vereeniging ‘Vriendenkring’. Secretaris J. Vos Lz.
P r e t o r i a : Secr. F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Mr. J.P.L. Gelpcke, Strada Paleologu 28, 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 : 119 Noordlaan, telefoon 6250. (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan
109).
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. T. Greidanus, 136 Waterstreet.
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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Jan Pieter Heije. 1809 - 1 Maart - 1909.
Den eersten Maart 1809 zag Jan Pieter Heije te Amsterdam het levenslicht en bijna
zeven en zestig jaar heeft hij onder ons geleefd en gewerkt. Wie nog persoonlijk
getuigen mochten zijn van den voortreffelijken arbeid, door hem met geestdrift en
geestkracht verricht, behooren nu reeds tot de ouderen van dagen, en een nieuw
geslacht, ja zelfs een nog nieuwer, is opgestaan. Toch leeft de geest van Heije steeds
voort, ook in de nieuwe geslachten, die na hem kwamen.
Niet altijd gevoelt de mensch zich den zoon van zijne voorvaderen: daartoe toch
wordt kennis vereischt, die aan menigeen ontbreekt. Gelukkig behoeft men, om te
weten wat Heije voor het nageslacht heeft gedaan, en hoe hij in geest en hart van het
jonger geslacht de zaden gestrooid heeft, die nu al meer en meer vrucht zijn gaan
dragen, geenegeschied,

Jan Pieter Heije.

boeken te raadplegen De herinnering aan zijn werken is nog lang niet uitgewischt
en wat hij schreef is nog bij velen bekend en geliefd.
Dat blijkt wel het best uit de groote belangstelling, waarmede het plan van het
‘Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap’ is begroet, om na honderd jaar den dag
zijner geboorte dankbaar en feestelijk te herdenken en ook verdor in dit jaar de
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herinnering aan hem op verschillende wijzen te verlevendigen, opdat ook jongene
geslachten zullen weten, wat zij aan hem te danken hebben.
Bij het ‘Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap’ hebben ook andere
onderwijskringen zie haangesloten: de ‘Vereeniging v. Hoofden van Scholen in
Nederland’ en de ‘Vereeniging Volksonderwijs’. Geen wonder! Heije was
volksopvoeder in den ruimen zin des woords en voor de schooljeugd vooral klopte
zijn hart. Daarvan getuigen nog voortdurend zijne kinderliederen, waarvan er vele
nog steeds op de scholen gezongen worden, zooals zij ook reeds door bijna alle
oudere Nederlanders van onzen tijd óf in hun eigen schooltijd gezongen waren òf
althans uit den mond hunner kinderen waren gehoord
Den groeten opgang, dien Heije's kinderliederen gemaakt hebben, hadden zij ten
deele hieraan te danken, dat Heije waarachtig dichter was, meenende waten zooals
hij het zong, en vol van geestdrift voor de Nederlandsche poëzie, waarvoor hij met
anderen samen na 1830 eene nieuwe periode van bloei heeft voorbereid.
Dat aan zijne kinderliederen en zijne volksliederen echter een langer leven
beschoren is geweest dan aan zijne overige dichtwerken, danken ze ongetwijfeld
hets
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meest aan 's dichters muzikaal gevoel, dat ze ook bijzonder geschikt maakte om
toonkunstenaars als W. Smits, J.J.H. Verhulst, J.J. Viotta en Rich. Hol uit te lokken,
er zangwijzen voor te schrijven, die nog behooren tot de meest populaire en meest
kenmerkend Nederlandsche melodiën uit het midden der negentiende eeuw.
't Is dan ook niet vreemd, dat de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden’ en het ‘Christelijk Letterkundig Verbond’ gaarne tot de feestviering wilden
meewerken, en dat vooral de muzikale vereenigingen in ons land van hare vereering
voor den grooten dilettant bij deze gelegenheid getuigenis willen afleggen. De
‘Maatschappij tot bevordering der Toonkunst’ staat daarbij aan de spits. Haar volgden
gaarne de ‘Vereeniging voor N. Nederlands Muziekgeschiedenis’, de ‘Nederlandsche
Koorvereeniging’, de ‘Vereeniging Het Nederlandsche Lied’ en de ‘Vereeniging tot
verbetering van den Volkszang’.
De algemeene belangstelling dezer verschillende muziekvereenigingen, zoovele
jaren na Heije's dood, bewijst wel, hoe levendig de herinnering is gebleven aan de
beteekenis, die Heije eertijds had voor de herwekking van het muzikale leven in
Nederland en van het eenvoudige volkslied en den meerstemmigen koorzang in de
eerste plaats. Mocht hij ook al geen beroepsmusicus zijn, en heeft hij ook slechts
enkele, niet eens zeer belangwekkende, composities nagelaten, liefde voor en verstand
van muziek waren bij hem in hooge mate vereenigd en in ijver en werkkracht, in
krachtigen wil om een flinken stoot te geven aan alles wat hij mooi en goed vond
had hij zijns gelijke niet of nauwelijks.
Dat bleek ook op ander gebied dan dat der kunst, want die kunst, hoe ruime plaats
zij ook in zijn leven heeft kunnen innemen, was toch eigenlijk bijzaak voor hem. In
de eerste plaats was hij een man van wetenschap, geheel op de hoogte van het vak,
waarin hij zich den doctorstitel verworven had, het vak der geneeskunde, die voor
hem eigenlijk nog meer ‘gezondheidsleer’ was. Als vertegenwoordiger van dat vak
stond hij in de eerste gelederen om aan de nieuwere, nu algemeen heerschende,
denkbeelden ingang te verschaffen door woord en voorbeeld. Ook in de praktijk van
het vak, want kamergeleerde was hij allerminst, al heeft hij ook zijn grooten naam
als geneeskundige meest verworven door zijn persoonlijken invloed en de verspreiding
van heldere en breede denkbeelden over volksgezondheid in algemeen bevattelijken
vorm. Dat de ‘Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst’ en de
‘Vereeniging Nederlandsen tijdschrift voor de Geneeskunde’ niet alleen mee wenschen
te doen aan de algemeene vereering, maar zelfs zeer in het bijzonder Heije's
verdiensten voor de geneeskunde bij deze gelegenheid in het licht wenschen te stellen,
bewijst overtuigend, dat Heije op elk gebied, waarop hij zich bewoog, gemakkelijk
een der eersten kon worden, ja, noodzakelijk worden moest.
Dat het ‘Alg. Ned. Verbond’ zich haastte, aan den oproep van het ‘Ned.
Onderwijzersgenootschap’ gehoor te geven, spreekt wel van zelf. Wie zooveel deed
voor het Nederlandsche volk, als hij, verdiende ten volle, door ons Verbond te worden
herdacht. En zoo heeft zich dan uit alle bovengenoemde vereenigingen een Comité
gevormd ter herdenking van den eersten Maart, waarop voor honderd jaar Heije
geboren werd,
Tot krachtige samenwerking gevoelen deze vereenigingen zich te meer verplicht,
omdat zij daarmee kunnen toonen, dat bij haar de geestkracht nog niet verslapt is,
die haar bezielde, toen Heije ze met voortvarende energie in het leven riep of ze
bestuurde en tot vruchtbare werkzaamheid prikkelde. Van sommige dezer
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vereenigingen toch was hij of de stichter en de ziel, òf geruimen tijd een der wakkerste
medebestuurders.
Hij was dat ook vele jaren van de ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’, die hij
aan pakkende kindeliederen hielp, toen zij, om den volkszang op de scholen te
bevorderen, in 1844 eene prijsvraag had uitgeschreven. Verscheidene jaren lang heeft
hij ook het hoofdaandeel gehad aan haar keurigen Volksalmanak, waarin hij niet
alleen in aphoristischen en anderen vorm de nieuwere gezondheidsleer, de leer van
licht en lucht, van lichaamsoefening en wandelsport, predikte, maar waarin ook de
meeste zijner volksliederen het eerst zijn gedrukt, gedeeltelijk met de nieuwe muziek
van toen nog jonge begaafde toonkunstenaars.
Dat Heije zooveel van zijne krachten besteed heeft aan de vervulling der taak, die
de ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ zich had opgelegd en waaraan deze
Maatschappij haar merkwaardigen bloei te danken had, doet ons vermoeden, dat hij
ook een wakker voorstander van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ zou geworden
zijn, als hij de stichting daarvan had kunnen beleven. Van hare oprichting af toch
heeft de ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ met ijver en bekwaamheid er naar
gestreefd, bij de Nederlanders den volkswil krachtiger, het volksgevoel zuiverder,
den volksgeest helderder, het volkskarakter gezonder te maken, en ons Verbond stelt
zich immers niets anders ten doel bij allen, die zich door hunne gemeenschappelijke
taal één gevoelen, als kinderen van een grooter Nederland dan Heije zich nog
voorstelde.
Bij ons moge de vaderlandsliefde zich hebben verruimd, tot ook buiten onze
staatkundige grenzen, zooals Heije de smeulende vaderlandsliefde van ons volk weer
in lichter laaie heeft doen opvlammen, koesteren toch ook wij ons nog aan de warmte
van zijn gevoel, wanneer ons dat uit zijne volksliederen tegengloeit. Zijn volk weer
flink, gezond en krachtig te maken, daarom was het hem allereerst te doen. Zijne
poëzie, zijn lied, zijne geneeskunst, dat alles was daartoe slechts hulpmiddel. Maar
het waren doeltreffende middelen, want hij heeft er mee bereikt, wat hij beoogde,
en dat er - zij het misschien eerst tegen het einde van zijn leven - zich een krachtiger
volksleven bij ons heeft geopenbaard en het nationaal zelfbewustzijn weer bij ons
uit de doffe sluimering is ontwaakt, dat hebben wij aan mannen, als hij was, te danken,
en aan hem niet het minst. Te eer nog gevoelen wij ons verplicht in hem het verleden
te
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eeren, waaruit het heden is voortgekomen, omdat hij ook zelf zoo vaak het verleden
van ons volk ons als een spiegel heeft voorgehouden, waarin zijne tijdgenooten niet
zonder blozen hun beeld konden zien. Toch was het niet zijn onvruchtbaar streven
zooals het dat van sommige anderen wel was, met dien spiegel in de hand ons volk
kleinmoedig te maken of het te beschimpen in zijne zwakheid en onzelfstandigheid.
Evenals ieder flink man was hij optimist en idealist. Wees hij zijne tijdgenooten op
hun krachtig voorgeslacht, dan was het niet om weeklachten te wekken over de
ontaarding van dat ‘zieklijk, mislijk nageslacht’, maar om ieder, die het hooren wilde,
toe te roepen: dat hebben de vaderen gekund en daarom zullen de zonen het ook nog
kunnen, als zij maar willen!
Vreemd is het daarom ook niet, dat zijn geest zoo vaak op onzen glorietijd, de
zeventiende eeuw, was gericht, en dat hij ons in zijne volksliederen zoo vaak met
kernachtige, mannelijke taal aan dat verleden herinnert en er ons beelden uit voor
den geest roept, met enkele forsche lijnen zóó geschetst, dat zij in onzen geest
afgedrukt blijven voor het geheele verdere leven.
En dat zijn niet slechts beelden uit ons heldenleven ‘te land en ter zee’. Ook vooral
het eenvoudig huiselijk leven onzer voorvaderen, hun ‘vrijen en trouwen’ bezat voor
hem eene groote aantrekkelijkheid, en voor hunne onvermoeide werkzaamheid, die
zooveel groots heeft tot stand gebracht, voor hunne wijze spaarzaamheid, die hem
in zijn eigen tijd voor de stichting van volksspaarbanken deed ijveren, had hij
eerbiedige bewondering.
In zijn streven om aan den tijdgenoot het beeld van de voorvaderen, zij het
misschien wat geidealiseerd, voor te houden, ten einde alzoo volksontwikkeling en
volksverbetering te bevorderen, was hij een medestander van Potgieter, die ook in
de zeventiende eeuw de verjongingsbron zag, waarin ons schijnbaar afgeleefd volk
zich had te baden om de oude gezondheid te herkrijgen. Met hem samen had hij ‘De
Gids’ moeten besturen, die sinds 1837 beter wegen wees. Ongelukkig heeft dat zoo
niet mogen zijn, en zijn deze oude vrienden elk hun eigen weg gegaan, ofschoon zij
samengaande elkaar zoo uitstekend zouden hebben kunnen aanvullen: de aesthetisch
fijngevoelende Potgieter, de kunstaristocraat, het ongewone, tot het precieuse toe,
zoekend om het banale te vermijden, en daarom voor fijnproevers de kok die spijzen
bereidde ‘van hoogen smaak’, maar vreemd gebleven aan het volk, dat hij toch zoo
lief had; en de goedronde Heije, de democraat, volksontwikkeling en volksveredeling
bevorderend door eene kunst, die elk kon begrijpen en die ieder ook kon pakken,
zoowel den beschaafde, dien de dichter nooit ergerde door platheid, als den man uit
het volk, die nooit den indruk kon krijgen, dat hij tot hem afdaalde, zoowel den
volwassene, die wist te erkennen, dat hij waarheid sprak, als het kind, dat hij door
zijne vriendelijkheid en zachtzinnigheid voor zich innam en waaraan hij sprookjes
vertelde uit de oude doos of uit het natuurleven, dat hij zelf zoo innig meegevoelde.
Ook in zijne volksdichten spreekt die liefde voorde natuur, voor hare schoonheid,
hare gezondheidschenkende kracht, zich telkens uit, en het is zeker de meest
stemmingsvolle afdeeling zijner volksdichten, waaraan hij den titel gaf ‘door velden
en dreven’. Weekelijk gevoel, sentimentaliteit echter kende hij niet: hij smolt evenmin
weg in het oneindigde, onnoembare, als zich zijn helder bewustzijn in droomen
verloor. Ook de natuur wekte denkbeelden bij hem, legde hem niet zelden ook lessen
van levenswijsheid op de lippen, of wekte in hem gedachten aan een hooger leven
dan het aardsche; maar hoe mooi hij, ondanks die gedachten aan het hiernamaals,
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ook de aarde kon vinden met hare boomen en bloemen, hare duinen en dalen, hoe
lief de menschen, kleinen en grooten, hem ook waren, gaf hij telkens opnieuw te
kennen; en die liefde voor de natuur omvatte alles, ook die aardige, vroolijke dieren,
die vogeltjes op groenen tak, die hij met menig dichtje in bescherming nam tegen
onnadenkende wreedheid van dartele knapen of hardvochtige ouderen.
Dat zijne kunst te banaal zou kunnen worden, daarvoor heeft Heije zeker nooit
veel vrees gekoesterd, en dat zou ook noodeloos geweest zijn, want hij verstond de
groote kunst, zelfs wanneer hij soms een pittig woord uit de taal van het verleden
gebruikte, duidelijk te zijn en toch zich van nature anders, eigenaardiger uit te drukken
dan de nabauwers van de alkdaagsche omgangs- of de conventioneele Parnastaal.
Hij kon dat, omdat hij zijne taal zoo uitstekend meester was, omdat hij zoo helder
voor den geest had, wat hij te zeggen had, altijd zoo regelrecht en zelfbewust op zijn
doel afging en nooit meer woorden gebruikte dan hij strikt noodig had.
Daarom ook heeft hij kunnen slagen in hetgeen aan bijna ieder ander mislukt, in
het opzettelijk maken van volksliedjes, waarvan er eenige inderdaad volksliedjes
geworden zijn. Dit althans hebben er eenige met het uit ouden tijd overgeleverde
volkslied nu reeds gemeen, dat zij geheel of gedeeltelijk door velen gekend en bij
feestelijke gelegenheden aangeheven worden, zonder dat de meesten, die ze zingen,
weten wie er de dichter van was of wie er de muziek voor gemaakt heeft.
Zijn Heije's liederen aantrekkelijk door duidelijkheid, eenvoud en kracht, het
ontbrak den dichter toch allerminst aan de gave van verbeelding en vinding. Daarvan
kunnen vooral zijne kinderliederen getuigen, die eene geheele omwenteling in de
kinderlitteratuur hebben gebracht en voorgoed alle ‘brave Hendrikken’ op de vlucht
hebben gedreven, zonder daarom nog voor de bestrijdenswaardige ‘tuchteloosheid’
verantwoordelijk gesteld te mogen worden, want tucht was voor Heije zelf eene
uiting van kracht.
Het eigenaardige van Heije's liederen bestaat ook in de nieuwheid, de frischheid
er van, ofschoon men er ook niet zelden den invloed onzer zeventiende-ëeuwsche
dichters in kan waarnemen. Dat de ‘luite van Hooft’ hem reeds van zijne jeugd af
onder hare betoovering had gebracht, komt nu en dan verrassend in zijne eigene
liederen uit, en dat hij leefde in een tijd, waarin men opnieuw was begonnen te ge-
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nieten van het guitige en jolige, dat Bredero ons in zijn boertig en amoureus liedbeek
heeft nagelaten, is duidelijk merkbaar. Guitig en gees ig is ook Heije zelf dikwijls
in zijne liedjes, vooral in die, waarin hij als Bredero, kleine tooneeltjes uit het
volksleven weergeeft. Doch in zijne overmoedige dartelheid volgt hij Bredero riet
en ock bij het feestvieren is maathouden bij hem eene voorwaarde voor wezenlijk
genot.
Is door Hooft en Bredero - en wij kunnen er Huygens en Cats bijvoegen - de geest
der zeventiende eeuw over Heije en in hem opnieuw tot uiting gekomen, ook het
volkslied der v ftiende en zestiende eeuw had indruk op hem gemaakt. Zelfs behoorde
hij onder ons tot de eersten, die daarvan weder al het schilderachtige in de taal en al
het zangerige in den versvorm hebben geveeld, en verscheidene van die oude liedjes
en balladen heeft hij gewenscht opnieuw bij ons ingang te verschaffen. Hij meende
teen nog, dat niet anders te kunnen doen dan door ze wat te moderniseeren; doch in
onzen tijd is het gebleken, dat die kunstbewerking niet noodig is en dat, bij eenige
welwillende tegemoetkoming van het groote publiek, zij ook wel weer onvervalscht
kunnen genoten en gezongen worden. Hoe Heije zelf er van genoct, blijkt uit menig
oorspronkel k lied van hem, waarin de toon van dat middelle wsch led bij hem
meeklinkt, omdat het weerklank had gevonden in zijne ziel. Ook daardoor dragen
zijne zangen een zoo echt nationaal karakter, als men bij geen zijner tijdgenocten
zal aantreffen.
Gaarne zou ik uit zijn liederschat vcor alles wat ik gezegd heb de bewijzen
aanhalen, indien de beschikbare ruimte mij niet tot beperking dwong. Doch misschien
zou het ook overbodig zijn, daar menig lied u onder het lezen van zelf in de gedachte
zal gekomen zijn, en menig ander lied opneuw onder uwe aandacht zal gebracht
worden door de uitgave van bloemlezingen uit zijne volks- en kinderliederen, die
weldra het licht zullen zien.
Geen lid van het Alg. Ned. Verbond, vertrouw ik, zal die bloemlezingen ongeopend
laten. Hij zal er met nieuw genoegen oude kennissen in terugvinden en ook andere
die hem tot nog toe onbekend bleven, ontvangen alsof het orde vrienden waren,
omdat zij gedachten in hem zullen terugroepen, die hij wel eens in zijne betere
cogenblikken heeft gehad, en snaren in zijn gemoed zullen doen trillen, die maar al
te zelden klinken en toch, als zij eens zijn aang slagen, zoo innig roeren en van zoo
weldadige uitwerking zijn voor het leven.
J. TE WINKEL.
A m s t e r d a m , Febr. 1909.

Nederlandsch Onderwijs in het Buitenland.
Zooals reeds in het Januari-nummer van Neerlandia is medegedeeld, is het
Nederlandsch onderwijs in het buitenland bij de behandeling van de begrooting van
Buitenlandsche Zaken in de Tweede Kamer ter sprake gekomen.
In het Voorloopig Verslag werd door enkele leden gevraagd, of de Minister bereid
zou worden bevonden te bevorderen, ‘dat van Rederingswege subsidie wordt gegeven
aan Nederlandsche schalen in den vreemde, onder welke er zijn, bijv. die te Brussel
en in Argentinië, die slechts met moeite in stand kunnen worden gehouden. Men
wees er op, dat het om meer dan één reden voor ons land van belang is, dat in den
vreemde gevestigde Nederlanders hunne nationaliteit behouden en dat onderhouden
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van Nederlandsche schelen een der krachtigste middelen is, die daartoe kunnen
bijdragen’.
In de Memorie van Antwoord deelt de Minister mede, dat hij er geen kans toe zou
zien om, waar thans zoozeer groete zuinigheid moet worden betracht in alle
onvermijdelijke uitgaven, een genoegzaam bedrag beschikbaar te vinden om eenige
daadwerkelike hulp te kunnen verleenen. Verder zegt de Minister, dat hij ten volle
beaamt dat het met een algemeen Nederlandsch ideaal strookend is, indien de in den
vreemde verspreide Nederlandsche kolonies ook Nederlandsch blijven doen en
denken. ‘Maar’ - zoo vervelt de Memorie van Antwoord - eigen ondervinding en
aanschouwing heeft hem tot de overtuiging gebracht, dat voer hen, die hun broed in
den vreemde willen gaan winnen, er onmiskenbare voordelen aan veroonden zijn
cm zich van die nieuwe omgeving niet te veel af te zonderen maar integendeel te
trachten daarin op te gaan. Is eene kolonie zoo tel ijk, zooals het dikwerf met de
Duitschers of de Italianen het geval is, dat zij een klein volk te midden van een ander
volk vormt, dan heeft nauwe aaneensluiting en afzond ring reden van bestaan, maar
is er geenszins van een kolonie en slechts van kolonisten sprake, dan is vereenzelving
met hunne omgeving de onmis are voorwaarde om den strijd om het bestaan die hen
daarheen dreef, met goed gevolg te kunnen volhouden. Zeer zeker is het aanhouden
van de kennis onzer taal en het leeren onzer geschiedenis voor hen allen en ook voor
het land hunner geboorte van groot belang, maar daarvoor is op eenvoudiger en
minder kostbare wijze bevrediging te vinden dan door het instandhouden van scholen
met een volledig leerplan’.
In de vergadering van 24 November 1908 bracht de afgevaardigde van Nijmegen
deze belangrijke aangelegenheid ter sprake. Hij begon met te zeggen, dat het
zuinigheidsargument door den Minister in de Memorie van Antwoord aangevoerd
dit jaar als juist moest worden erkend. Maar met het oog op de volgende begrootingen
meende hij er op te moeten wijzen, dat de Minister enkele uitdrukkingen had gebezigd,
die deden vreezen, dat hij de mogelijkheid om de Nederlanders, die in den vreemde
zijn, Nederlanders te doen blijven wel wat al te veel als een ideaal, en niet genoeg
als een voor verwezenlijking zeer vat aar denkbeeld had beschouwd.
Deze afgevaardigde zeide dat hij het betreurde, dat de Minister zoozeer de meening
op den voorgrond had geschoven, dat de Nederlanders in het buitenland werkzaam
zich niet te zeer af moeten zo deren van hun nieuwe omgeving, maar integendeel
moesten trach-
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ten daarin op te gaan, daar dit voor hen onmiskenbare voordeelen zou opleveren.
Hij meende den Minister in alle bescheidenheid in overweging te mogen geven
dit aan de belanghebbenden over te laten. Meenen deze, dat het met hun belangen
in overeenstemming kan zijn, dat zij op zich zelf blijven staan, dat zij niet in hun
vreemde omgeving moeten bleven opgaan en dat zij Nederlandsche scholen moeten
hebben om dat deel te bereiken, welnu dan moest de Minister de beoordeeling daarvan
aan belanghe benden overlaten.
Verder betoogde deze afgevaardigde, dat de beantwoording der vraag, of een
Nederlandsche schoei met een volledig leerplan ergens al of niet noodig en gewenscht
was, natuurlijk moest afhangen van de plaatselijke omstandigheden en het getal der
aanwezige Nederlanders. Zeer vaak zal het goede middel zin alleen een cursus te
geven in het Nederlandsch en in de vaderlandsche geschiedenis, naast het onderwijs
gegeven aan de andere scholen. Maar hij betoogde, dat in ieder geval steun der
Regeering in deze zeer wenschelijk zoude zijn.
In zijn antwoord in dezelfde vergadering verklaarde de Minister nog, dat hij zich
geen positief tegenstander van de subsidieering van dergelijke scholen had verklaard,
maar dat men daarmede toch zeer voorzichtig moest zijn. Verder sprak de Minister
nog eens zeer bepaald de meening uit, dat het hebben van een eigen school en de
aparte opvoeding der kinderen, die daardoor zou worden gegeven, nadoelig zou
werken, dat dit een kolossale belemmering zou zijn, omdat de assimilatie daardoor
zou worden tegengehouden. Tot staving zijner meening beriep hij zich op de
ondervinding door hem in Amerika opgedaan.
Ten slotte zeide de Minisier, dat hij er wel een groot voordeel in zou zien om het
nationaliteitsgevoel bij de Nederlanders in den vreemde te behouden door een leeraar
te zenden, die de Nederlandsche taal en de vaderlandsche geschiedenis zou
onderwijzen. Men zou voor dit deel in de Nederlandsche kolonies een fonds kunnen
ver men en de Minister verklaarde, dat hij niet ongenegen was onder bepaalde
omstandigheden een voorstel voor subsidie te doen.
Daar deze belangrijke aangelegenheid noch in de Tweede Kamer, noch in de pers
de belangstelling vond, welke zij verdient, schijnt het ons raadzaam er hier nog eens
de aandacht op te vestigen. Tevens wenschen wij dan nog eens te wijzen op het
antwoord van den Minister.
Wij zeiden dat deze aangelegenheid ook in de pers nog niet veel belangstelling
vond. Zoover ons bekend is, verscheen daarover een artikel in de Deutsche
Wochenzeitung van 3 Januari en naar aanleiding daarvan een artikel in de Nieuwe
Courant van 5 Januari van dit jaar.
De D.W.Z. ondersteunde krachtig het denkbeeld em aan de in het buitenland
wonende Nederlanders onderwijs in het Nederlandsen te geven en met steun van de
Regeering dit mogelijk te maken. Een groot aantal Nederlanders zijn in de laatste
tientallen van jaren naar het buitenland getrokken om hun brood te verdienen. Zij
blijven aan hun vaderland gehecht, al klagen zij nooit over gemis van onderwijs voor
hun kinderen. Dit gemis moeten zij natuurlijk toch wel zeer gevoelen. In de
industriedistricten van de Rijnprovincie en Westfalen wonen tegenwoordig ongeveer
85.000 Nederlanders.
Voor de kinderen bereden de 7 à 8 jaar, die nog niet naar school gaan, is het
bezwaar wat het onderwijs betreft minder groot; die groeien met de Duitsche kinderen
op, leeren de nieuwe taal en v e r g e t e n d e h u n n e .
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Maar kinderen van 8-10 jaren, die het onderwijs in hun landstaal moeten afbreken
en het weer in een vre mde taal beginnen moeten, ondervinden groote moeilijkheden,
moeilijkheden, die ook voor de onderwijzers geiden en niet gemakkelijk worden
overwonnen.
Dit gemis van Nederlandsch Onderwijs zal er ten slotte toe leiden, dat er een
algeheele vervreemding van het vaderland ontstaat.
Duitschland geeft hier te lande het goede voorbeeld. In Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam zijn Duitsche scholen, welke door de hier wonende Duitschers met
Regeeringssteun worden in stand gehouden.
De Nieuwe Courant bespreekt met instemming in het bovenaangehaalde nummer
het artikel van de D.W.Z. en hetgeen omtrent het onderwerp in de Tweede Kamer
is gezegd en besluit, - naar onze meening zeer terecht - dat wat Duitschland betreft
de oprichting van een of meer schelen door de daar gevestigde Nederlanders moet
voorafgaan, zal de Regeering - zoolang er neg noodl dende Nederlandsche scholen
elders zijn - steun kunnen verleenen.
Mag men nu uit de woorden van den Minister opmaken, dat inderdaad in
Duitschland of elders op steun van Regeeringswege mag worden gerekend, als de
belanghebbenden met de oprichting van scholen zijn voorgegaan, zooals in Brussel
en Buenos Aires reeds het geval is.
Wij zouden die vraag niet dadelijk bevestigend durven beantwoorden. Hetgeen
de Minister in de Tweede Kamer zeide, laat wel wat onzekerheid over omtrent zijn
eigenlijke bedoeling en opvatting.
Eenerzijds zegt de Minister, dat het zeker met een algemeen Nederlandsch ideaal
strookend is, indiende in den vreemde verspreide Nederlandsche kolonies ook
Nederlandsch blijven doen en denken, en verder dat hij er wel een groot voordeel in
zou zien om het nationaliteitsgevoel bij de Nederlanders in den vreemde te behouden
door een leeraar te zenden, enz.
Maar dan volgt de mededeeling, dat er zulke onmiskenbare voordelen aan
verbonden zijn om zich van de niuwe omgeving niet te veel af te zonderen, maar
integendeel te trachten daarin op te gaan; en verder, dat het hebben van een eigen
school en de aparte opvoeding der kinderen, die daardoor zou worden gegeven,
nadeelig zou werken, dat dit een kolossale belemmering zou zijn, omdat de assimilatie
daardoor zou worden tegengehouden.
Zou men hieruit moeten opmaken, dat de Minister meent, dat het toch maar beter
is, dat de Nederlandsche kinderen in den vreemde zoo spoedig mogelijk geheel in
die vreemde omgeving opgaan, daarmede worden vereenzelvigd?
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De verwijzing naar de in Amerika opgedane ervaring deed wel eenigszins vreezen,
dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. In de Vereenigde Staten toch
is de zuigkracht der nieuwe omgeving, naar algemeen bekend is, zoo groot, dat daar
bij een verblijf van eenigszins langeren duur van het bewaren van het eigen
nationaliteitsgevoel niet veel kan worden gehoopt.
Sedert dien zijn echter verschenen het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer
en de Memorie van Antwoord behoorende bij de begrooting van Buitenlandsche
Zaken.
In bedoeld V.V. wordt ook op het verleenen van Regeeringssteun aan de
Nederlandsche scholen in den vreemde aangedrongen. Volledigheidshalve vermelden
wij, dat er ook leden zijn, die dit denkbeeld bestrijden.
En nu komt de M.v.A. Daarin komen beschouwingen als wij boven aanhaalden,
niet meer voor. De Minister verwijst nog eens naar den toestand van 's lands financiën
en zegt dan dat het instandhouden van scholen met een volledig leerplan een voor
het bereiken van het doel volstrekt niet bij uitsluiting aangewezen en aan den anderen
kant een onnoodig kostbaar middel is. Echter moet deze meening niet worden opgevat
als een beginsel, waarop nimmer een uitzondering gemaakt zou kunnen worden.
Voor zulk een uitzondering zouden echter geheel bijzondere gronden moeten pleiten.
Wij meenen te mogen zeggen, dal dit sobere antwoord voor het doel, dat wij hopen
te bereiken, veel hoopvoller is dan hetgeen aan en in de Tweede Kamer werd
medegedeeld.
Mag men op grond daarvan verwachten, dat het denkbeeld om Regeeringssteun
te krijgen voor het Nederlandsch onderwijs in den vreemde binnen niet te langen tijd
zal worden verwezenlijkt?
De Regeeringen van andere landen geven ten deze reeds sinds langen tijd een goed
voorbeeld.
Wij zullen dit voor een naburig land aantoonen.
Wij zul'en hier niet spreken over hetgeen Frankrijk in België doet, waar Fransche
scholen worden gesticht of ondersteund ‘ook om Belgische kinderen, wier
omgangstaal het Fransch is, tot zich te trekken ten einde hen te doordringen van de
Fransche beschaving’. (Zie het artikel: Nederlandsche scholen in het buitenland, in
Neerlandia van October 1903).
Een dergelijk voorbeeld is voor ons niet geschikt.
Maar wel mogen wij verwijzen naar hetgeen Duitschland doet.
In het jaar 1906 werd door de Duitsche Regeering reeds uitgegeven een bedrag
van 650.000 Mark om 258 Duitsche scholen in den vreemde te steunen. Daaruit
werden subsidiën gegeven van 500 tot 30.000 Mark per jaar.
In het geheel bestonden er in genoemd jaar in den vreemde, behalve de scholen
in Noord-Amerika, 1242 Duitsche scholen, bezocht door 64.608 kinderen.
Men heeft in Duitschland niet alleen een open oog voor de ideëele beteekenis
hiervan, men begrijpt ook het groote nut dat het op ander gebied oplevert.
Men begrijpt dat in het vreemde land, waar de Duitsche school is, alleen door het
feit dat zij bestaat een gunstige indruk wordt gewekt. Men ziet in de vreemde
omgeving goed ingerichte en goed bezochte Duitsche scholen. Men waardeert het
streven dat er aan ten grondslag ligt, men heeft eerbied voor de menschen, die het
werk tot stand brengen, men neemt kennis van de Duitsche beschaving en de Duitsche
methoden van onderwijs.
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En de Duitschers in den vreemde, die men hierdoor sterkt in hun streven om hunne
nationaliteit te bewaren, blijven te meer aan hun vaderland gehecht; zij trachten de
voortbrengselen van hun vaderlandsche industrie in te voeren, zij zijn agenten van
Duitsche handelshuizen, zij breiden de markt voor de vaderlandsche nijverheid uit
en dragen er zoo veel toe bij om de welvaart in het vaderland te verhoogen.
Nu is zeker wel aan te nemen, dat op de meeste plaatsen de Nederlandsche kolonies
veel kleiner zijn dan de Duitsche, Maar het voorbeeld van Brussel en Buenos Aires
toont toch aan, dat er in den vreemde groepen van Nederlanders wonen, die genoeg
nationaliteitsgevoel hebben en talrijk genoeg zijn om een eigen school op te richten
en in stand te houden, al kost dat laatste dan ook offers, misschien in de toekomst te
zware offers voor hun krachten.
Mocht de Regeering nu willen beginnen met deze scholen te steunen, dan zal dit
zeker een krachtige aanmoediging zijn om het in België en Argentinië gegeven
voorbeeld na te volgen, waar er kans bestaat dit met hoop op blijvend welslagen te
doen.
Voor andere plaatsen, waar het getal Nederlanders te klein is om een afzonderlijke
Nederlandsche school te hebben, zal zeker het geven van een cursus in het
Nederlandsch meer aanbeveling verdienen.
Maar steun voor de uitvoering van beide denkbeelden mag zeker in de ernstige
overweging der Regeering worden aanbevolen.
En dan hopen wij, dat het voor eenige jaren door Dr. Kuyper als Minister van
Binnenlandsche Zaken gegeven voorbeeld om een bedrag van 600 gulden op de
begrooting te brengen voor de school te Smyrna in de toekomst voor andere scholen
navolging moge vinden.
De belangstelling voor het Nederlandsch onderwijs in den vreemde is nog niet
groot hier te lande.
Wij hopen zeer, dat die belangstelling zal toenenemen in sterke mate; zij kan een
krachtige factor zijn om het verkrijgen van hulp van de Regeering te bevorderen en
de taak te steunen, die het Algemeen Nederlandsch Verbond ook ten deze heeft te
vervullen.
O.v. NISPEN TOT SEVENAER.
3 Februari 1909.

De Anima te Rome.
Onze vertegenwoordiger te Rome, die ook overigens zoo uitnemend de belangen der
Nederlandsche kolonie aldaar in overleg met den Nederlandschen gezant en andere
leden dier kolonie behartigt, heeft in een belangrijk geschrift: ‘Der Niederländische
Anspruch auf die deutsche Nationalstiftung Santa Maria
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dell' Anima in Rom’, een gewichtig belang van Nederlandsche Katholieken krachtig
verdedigd.
Sedert jaren reeds was de aandacht, ook die der Nederlandsche Regeering, gevestigd
op deze zaak, die werkelijk de aandacht wel verdient. Onder de kerkelijke stichtingen
te Rome zijn er meer, bij welke van niet of weinig in aanmerking genomen
Nederlandsche belangen sprake is, maar geen enkele daarvan kan in beteekenis
wedijveren met de groote, rijke, thans zoo goed als geheel onder Oostenrijksch beheer
gekomen stichting van den Dordtschen pauselijken soldaat Jan Pietersz, die voor het
einde der 14e eeuw den grondslag legde voor een ‘hospitium’, tot het midden der
16e eeuw het troetelkind van Nederlandsche Katholieken, tijdelijk of voorgoed te
Rome gevestigd. Maar de tijden veranderden; de Hervorming en de groote Spaansche
oorlog kwamen en Italiaansche, later Oostenrijksche geestelijken maakten zich
meester van de in oorsprong Nederlandsche stichting, waar Paus Adriaan VI, kardinaal
Willem van Enckevoirt en verscheidene andere Nederlanders bijgezet zijn, in welker
boeken de getuigschriften zijn te vinden van Nederlandsche goedgeefschheid en
Nederlandsche vroomheid. Toen in 1859 paus Pius IX een ‘sacra visita’ voor de
stichting deed plaats hebben, werden de rechten der Nederlanders ook eenigszins
erkend, naast die der Belgen, maar lang niet in voldoende mate, zooals spoedig bleek,
toen men de geschiedkundige gegevens der stichting ging onderzoeken. Een jaar
geleden gaf de Zwitser dr. Schmidtlin een zeer lijvig geschiedwerk over de Anima
uit, waarin het rechtmatig aandeel der Nederlanders vrijwel... verdonkeremaand
werd.
Dr. Brom kwam in een uitvoerige kritiek in ‘De Katholiek’ daartegen op en werkte
thans zijn protest om tot een klein geschrift (uitg. Loescher & Co., Rome), waarin
hij krachtig voor de rechten der Nederlanders opkwam in een taal, die voor de
‘belanghebbenden’ toegankelijker is dan het Nederlandsch.
Het verheugt ons te kunnen zeggen, dat zijn betoog heeft ingeslagen, ook bij de
tegenwoordige beheerders der stichting, van wie welhaast daden tot opheffing der
onbillijkheid mogen verwacht worden; zelfs dr. Schmidtlin komt eenigszins op zijn
vroegere meening terug, al hebben duitsche chauvinisten van hun kant de krijgsklaroen
gestoken. Laat ons hopen, dat de pogingen van onzen vriend spoedig met goeden
uitslag bekroond mogen worden, en laat ons hem dankbaar zijn voor al wat hij doet,
samen ook met Pier Pander, wiens woning (Via Nomentana 143 I) eveneens een
middelpunt van Hollandsche gezelligheid te Rome is geworden, ja dit reeds was
voordat ook het Nederlandsche Instituut (Via Frederiqo-Cesi 72) zijne gastvrije
lokalen kon openen voor alle Nederlanders, die te Rome behoefte hebben aan
voorlichting en hulp, niet alleen op zuiver wetenschappelijk gebied, aan echt
Nederlandschen zin en echt Nederlandsche omgeving.
***
Dat het Nederl. Hist. Instituut te Rome, onder leiding van dr. Brom, ook aan de
beginselen, die het A.N.V. voorstaat, ten goede komt, blijkt uit het onlangs verschenen
verslag zijner werkzaamheid over 1907. Vooreerst wordt de naam van ons land op
het gebied der wetenschappelijke studie in dit centrum van internationaal onderzoek
hoog gehouden door den noesten arbeid van den directeur, die onlangs een uitvoerigen
en belangrijken catalogus van archivalia betreffende Nederland, bewaard in het
Vaticaansche archief, heeft voltooid, waarvan reeds een statig deel is uitgegeven in
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de uitgaven ('s Gravenhage, Mart Nyhoff) onder leiding van de commissie van Advies
voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Dr. Orbaan onderzocht tegelijk in de
groote Vaticaansche en andere Romeinsche bibliotheken de gegevens betreffende
Nederlandsche kunstenaars en geleerden; binnenkort is ook een deel zijner bevinding
voor den druk gereed. Beide heeren gaven herhaaldelijk inlichtingen betreffende
bronnen in Italiaansche archieven aan binnen- en buitenlandsche geleerden. De
boekerij van Nederlandsche werken op geschiedkundig gebied (nu pl. m. 1600 deelen)
bewijst steeds belangrijker diensten, ook aan Nederlanders, die tijdelijk te Rome
vertoeven, en aan hen, die elders in Italië behoefte hebben aan Nederlandsche
geschiedkundige literatuur. Er is in het Instituut zelf uitnemende gelegenheid voor
studie, nu het door de vrijgevigheid der Regeering niet langer de gastvrijheid van
het Pruisische Instituut behoeft in te roepen voor zijne boekerij, maar deze in een
eigen lokaal in de woning van den directeur, heeft kunnen opstellen, wat met de
nationale waardigheid beter strookt. Velen reeds plegen onder leiding van den
directeur van die gelegenheid gebruik te maken en het Instituut kan daardoor beter
aan zijne roeping beantwoorden, dank zij ook den schenkingen van milde gevers van
gelden en boeken ten behoeve der boekerij.
Leiden.
P.J. BLOK.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Egypte.
Het jaar 1908 was voor Egypte in alle opzichten een zeer slecht jaar. Tegelijk met
achteruitgang van den prijs van katoen, is de productie van dit stapelproduct
verminderd, en wat het ergste daarbij is, niet door vermindering van de met katoen
beplantte oppervlakte, maar niettegenstaande een grooter oppervlak beplant werd
dan in eenig jaar te voren. Daardoor is het cijfer voor den uitvoer vergeleken met
1907 voor een bedrag van ruim L.E. 6.000.000 lager, terwijl dat van den invoer
tevens met L.E. 1.500.000 is afgenomen.
Deze cijfers zijn welsprekend genoeg en behoeven geen nadere toelichting om
daarmede duidelijk te maken, hoe op handelsgebied het jaar 1903 voor Egypte een
lastig jaar is geweest.
Toch heeft dit kwaad ook zijne lichtzijde en wel in hoofdzaak deze, dat alle oogen
thans gevestigd zijn op het gevaar, de toekomstige welvaart van dit land afhankelijk
te laten blijven van den katoenoogst.
Als een gevolg daarvan worden nu ook plannen gemaakt om meerdere aandacht
te schenken aan andere gewassen, voor Boven-Egypte in het bijzonder aan uitbreiding
der aanplanting van suikerriet. De meest zuidelijk gelegen fabriek der groote
suiker-maatschap-
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pij de Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, met name de
suikerfabriek Ermant, heeft prachtige resultaten verkregen, door bij de bereiding van
suiker de werkwijze van Java te volgen, n.l. met drievoudige persing bij de
sapwinning, terwijl rietsoorten van Java ingevoerd, grootere producties geven dan
het inlandsche plantmateriaal.
De heer H. Naus, directeur van de Société Générale is op dit gebied de leider der
beweging. De heer Naus is lid van het A.N.V. en was vroeger werkzaam op Java.
Men hoort ook spreken van het voornemen der Egyptische regeering, de cultuur
van tabak toe te laten. In vroegere jaren was het planten van tabak een monopolie,
waarvan het bestaan o hield toen Turkije ter bevoordeeling van de tabakcultuur in 't
eigen land gedaan wist te krijgen, dat in den vasalstaat Egypte het planten van tabak
geheel verboden zou worden.
Het vervaardigen van cigaretten heeft als nijverheid echter zulk een hooge vlucht
genomen, dat de tabak van Turkije ten eenenmale ontoereikend is geworden om aan
de behoefte te voldoen.
De moeilijkheid voor Engelsche fabrieken om aan voldoende tabak te komen heeft
thans druk uitgeoefend op de uitbreiding van tabak in van Engeland afhankelijke
landen; waartoe Egypte behoort. Het doel is om minder dan tot nu toe, voor de tabak,
van Amerika afhankelijk te worden.
Wanneer ook de bepaling mocht gemaakt worden, dat het planten van tabak alhier
uitsluitend ten behoeve van uitvoer mag plaats hebben, en al mochten hoogere lasten
gelegd worden op de planters van tabak, dan van andere gewassen, dan zal toch,
wanneer deze aanplant toegestaan wordt de vruchtbaarheid van den bodem ten zeerste
door dezen maatregel worden bevorderd.
Verder wordt nu ook meer aandacht gewijd aan de mogelijkheid van bevordering
van de veeteelt op daarvoor geschikte terreinen. Het is voornamelijk op dit gebied,
dat m i. Nederland mede een rol zou kunnen spelen om zijne economische belangen
met die van Egypte te vereenzelvigen.
Bij de veeteelt toch komt in de eerste plaats in aanmerking het vinden van den
vakman, die eene dergelijke onderneming weet te leiden, en waar zou men daarvoor
beter terecht kunnen komen dan in ons land, dat op dit gebied zooveel ondervinding
heeft.
Naast veeteelt komt dan van zelf zuivelbereiding, vragen om de werkkrachten,
die hiervoor noodig zijn.
Behalve in de boven aangeduide richting is nog zooveel op ander gebied met
landbouw in verband staande, hier te doen, dat het werkelijk de moeite waard is voor
Nederland om wat meer belang in Egypte te gaan stellen.
Over 4 of 5 jaar zullen de nieuwe werken aan den dam van Assouan zijn geëindigd
en daarmede zal tevens de mogelijkheid komen, om duizenden Hectaren grond in
het Noorden van de Delta in cultuur te nemen. In veel gevallen zal men daar het
poldersysteem moeten toepassen en ook hier is de Hollander als aangewezen om van
zijne ondervinding in eigen land in den vreemde profijt te trekken.
Het tot nu toe gevolgde stelsel der landmaatschappijen was, den grond na deze
voor cultuur eenigszins geschikt gemaakt te hebben, zoo spoedig mogelijk met winst
te verkoopen. In korten tijd zijn daarmede groote winsten gemaakt, maar het nadeel
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van deze werkwijze is, dat van blijvend profijt geen sprake kan zijn, en na eenige
jaren de aandeelen van zulke landmaatschappijen alle waarde verloren hebben.
Bovendien in tijden als de laatste twee jaren, wanneer geld schaarsch is en de
bodem minder voortbrengt, zijn ook de koopers van land moeilijker te vinden. Veel
beter is het dan het land in eigen beheer te nemen en te trachten de opbrengst van
den bodem blijvend te verhoogen, door toepassing van landbouw op
wetenschappelijken grondslag.
Er zal dus in de naaste toekomst genoeg te doen zijn op
landbouw-nijverheidsgebied, in Egypte en het verdiend wel aanbeveling, dat
Nederland daar aandacht aan schenkt.
TH.F. VAN VLOTEN,
Vertegenw. van het A.N.V. te Cairo.
C a i r o , 20 Januari 1909.

Verslag van den vertegenwoordiger te Luxor over 1908.
Herhaald kan slechts worden wat in 't vorige verslag werd vermeld: door 't uiterst
geringe aantal stamverwanten in Boven Egypte bepaalt de taak van den
vertegenwoordiger zich er toe propaganda te maken bij touristen als hij daarmede in
aanraking komt (het is zeer aangenaam op te merken dat vele der doortrekkende
Nederlanders reeds leden A.N.V. zijn) en 't geven van inlichtingen.
Sommigen der aanvragers zouden zich zelven en anderen tijd en moeite besparen
door eenigszins na te denken alvorens hunne vragen te stellen. Vragen over invoer
b.v. hooren thuis bij de consulaten der havensteden, niet bij een vertegenwoordiger
diep in 't land.
In sommige gevallen was het mogelijk over meer of minder belangrijke zaken
Inlichtingen te verstrekken.
Zoo werd een Nederlandsche zaadfirma in betrekking gesteld met landbouwers
dezer streek om te trachten nieuw zaad te winnen. Door kwelwater, een gevolg van
den ongewonen lang aanhoudenden stand der rivier, is de proef echter ongelukkig
geheel mislukt.
De postverbinding met Nederland liet soms te wenschen over.
L u x o r , 24 Dec. 1903.
J.H. INSINGER.
De leden van het Alg. Ned. Verbond worden er aan herinnerd, dat aan de
vertegenwoordigers in 't buitenland o.m. inlichtingen kunnen worden gevraagd op
het gebied van handel en nijverheid.
Men wordt echter verzocht voor antwoord een internationale postcoupon in te
sluiten.

Handel met Zuid-Afrika.
Door de commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen handel, in het leven
geroepen door de Nederlandsche Regeering en zich ten doel stellend medewerking
en voorlichting te geven in het belang van den handel tusschen Zuid-Afrika en
Nederland, is een geschrift samengesteld, getiteld Zuid-Afrikaansche producten voor
Noord- en Midden-Europa.
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Daarin worden behandeld de Nederlandsche wol en huidenmarkt, de invoer van
Zuid-Afrikaansche vruchten, graan en struisveeren.
In een volgend nummer komen we wellicht op deze handelsaangelegenheid terug.
Neerlandia werd in de gelegenheid gesteld al vast een paar foto's uit het werkje af
te drukken.
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Zuid-Afrikaansche huiden in het pakhuis van een Nederlandschen handelaar.

Eerste veiling van Zuid-Afr. fruit, ingericht door de Commissie voor den Ned. Z.-Afr. handel.
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Noord-Nederland.
Bericht.
De Algemeene Vergadering van Groep Nederland, die volgens reglement in Maart
te Dordrecht zou moeten worden gehouden, is volgens besluit der 6 Februari te
Rotterdam gehouden Bestuursvergadering een maand uitgesteld, omdat Dr. Kiewiet
de Jonge in April wordt terugverwacht en zijn mededeelingen over Zuid-Afrika aan
de Algemeene Vergadering bijzondere beteekenis zullen verleenen.
De dagorde wordt nu in het Maart-nummer opgenomen.
Afdeelingen die haar voorstellen en verslagen nog niet inzonden, worden verzocht
dit vóór 1 Maart te doen.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Het Nederlandsche Lied.
De bekende muziekverslaggever van het Alg. Hbld. schrijft over de Liederavonden
van het A.N.V. te Amsterdam en Haarlem in de laatste week van Jan. gegeven o.m.:
Het A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d rept zich en slaat zijn vleugels
uit: het wil onze taal handhaven en ons lied verbreiden in steeds ruimer kringen,
overal waar Nederlanders leven. Het eigen land moet allereerst wakker gemaakt, om
't te doen luisteren naar de zangen zijner eigen toondichters, al is het er niet meer
zoo doof voor als een kwart eeuw geleden. En het Verbond doet nu overal van zich
spreken. C o e r 's L i e d e r k o o r is steeds tot hulp bereid: het zong in den
Hollandschen schouwburg vele, vele liederen, nadat prof. Te Winkel een inleiding
had ten beste gegeven.
Ook was er een feestelijke uitvoering van liederen in den schouwburg te Haarlem,
de eerste van een reeks, ingericht door het A.N.V., en tot stand gebracht met hulp
van Bernard Zweers door een nieuw zangviertal: Johanna Cambier van Nooten,
sopraan; Marie Bies, alt; Carel Phlippeau, tenor; Bram van der Stap, baryton. Een
viertal, dat zonder begeleiding gezongen heeft, en welks leden mòt pianobegeleiding
(van mr. H. van Leeuwen) ook ieder afzonderlijk hun zangtalent ten toon spreidden,
- dit alles om te doen verstaan en te doen gevoelen dat we niet slechts mooie oude
liederen hebben (uit Valerius' G e d e n c k c l a n c k ), maar ook tal van andere,
gecomponeerd door tijdgenooten-toondichters, waard om gehoord, onthouden,
voorgedragen te worden in de concertzaal, gezongen in den huiselijken kring.
‘Alle begin is moeilijk’, zooals Bernard Zweers opmerkte in zijn inleiding. Maar
wat ik bijgewoond heb, was toch wel een begin dat iets, dat veel belooft! Er moet
evenwel nog veel verbeterd worden, o.a. moet de band tusschen de woorddichters
en de toondichters sterker worden. Dan zal er niet meer worden geklaagd over gebrek
aan Hollandsche verzen, voor muzikale bewerking geschikt.
Wat bovenal aangenaam aandeed in het toespraakje van Bernard Zweers was de
verzekering, dat de keuze wordt bepaald door het juiste beginsel om liever iets n i e t
te zingen, dan aan wat onvoldoende is een plaats op de programma's te geven. Geen
overladen programma's, en deze met oordeel en smaak opgesteld.
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Zóó moeten ze zijn, deze avonden van het A.N.V. Zóó alleen kunnen
liederenavonden boeien, bevredigen, vruchtbaar zijn voor de Hollandsche vocale
kunst!
***
Een vijftiental toondichters was op het programma vertegenwoordigd met het beste
van hetgeen ze hebben voortgebracht: liederen van Johan Wagenaar, L. Adr. van
Tetterode, Julius Rôntgen, J.C.M. van Riemsdijk, Gottfried Mann, Philip Loots,
Alphons Diepenbrock, Betsy Figee, Gerard von Brucken Fock, Herman van Leeuwen,
H.W.G. van Nieuwenhoven, Henriette van den Brandeler en Willem Andriessen;
a-cappella-koren van Alphons Diepenbrock, Philip Loots en Florimond van Duyse,
een lied voor drie vrouwenstemmen van Hubert Cuypers.

Van de Afdeelingen.
Afd. 's Gravenhage.
De heer W.F. Gerdes Oosterbeek, secretaris, schrijft:
Maandag 1 dezer heeft onze Afdeeling een kunstavond gegeven. Onze uitvoering
is uitmuntend geslaagd en zal, naar ik vertrouw, krachtig medewerken om ons
Verbond nog meer bekendheid te geven. Ik geloof wel dat wij gelukkig waren in de
keuze, zoowel van de zangnummers, voordrachten en het tooneelstuk als van de
uitvoerenden. Trouwens de heer en mevr. Haus zijn bekend voor hun voordrachten
en tooneelspel, terwijl de concert-zanger Brederode alsook mej. Bekking hier om
hun gevoelvollen zang algemeen gewaardeerd worden. Ook de pianobegeleiding
door den heer Wegerif viel zeer te roemen.
Voor de Heye-herdenking heb ik reeds stappen gedaan, die wel tot een goeden uitslag
zullen leiden. Waarschijnlijk zal de Jongel.-Afd. met medewerking van ons bestuur
daarvoor een avond geven.

Afd. Sneek.
De heer Dr. V. Loosjes, secretaris, schrijft:
Een groot kunstgenot werd ons 1 Febr. bereid door de voordracht van mevr. Holtrop
-Van Gelder, die onder ademlooze stilte een fragment van v. Eeden's Lioba, Visioen
uit de Fransche Revolutie van Pol de Mont en Anna Boleyn van Schimmel te genieten
gaf, terwijl zij na de rustboos door geestige, bevallige vertolking van Heyermans'
Twaalf uurtje, Machteld van Potgieter en een Geducht Standje van Dancourt, de
veelzijdigheid harer gaven blijken deed, die reeds zoo schoon waren uitgekomen bij
de voordracht der eerstgenoemde stukken.
De opkomst was gering, hoewel de toegangsprijs voor niet-leden laag werd gesteld.
Jammer, jammer! Maar wij vertwijfelen niet.

Jongelieden-Afdeeling Rotterdam.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld als volgt:
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J. Kramers, Oostzeedijk 198, voorzitter.
A.M.H. Schepman, Dorpstraat 4, Rhoon, secretaris. Mej. C.W. Michelsen,
Botersloot 126, pennigmeesteres; mej. J. van Aken, Mathenesserlaan 187, en de
heeren: Max May, Mathenesserlaan 198; E. de Bouter, Wijnhaven 35 en C.G.
Kleykamp, Wijnstraat 85.

Utrechtsche Stud.-Afd.
Het bestuur van de Utrechtsche Studenten-Afdeeling is thans samengesteld uit de
heeren:
H.B. Verloren van Themaat, voorzitter; J.J. Sprenger van Eyk,
secretaris-penningmeester; E. van Beusekom, onder-voorzitter; C.H.O.M. von
Winning, W.D. van Hoogenhuyze en J.C. de Beaufort.
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Zuid-Nederland.
Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Groep België.
Leden van Groep België worden uitgenoodigd de Jaarlijksche Algemeene Vergadering
bij te wonen.
Plaats, dag en uur zullen in het Maart-nr. worden bekend gemaakt.
Dagorde.
1. Jaarverslag van den secretaris-penningmeester.
2. Verslag van de commissie tot nazicht der rekeningen.
3. Benoeming van deze commissie voor het volgend jaar.
4. Begrooting.
5. Aanstelling van leden in het Groepsbestuur.
6. Herinrichting van het Krijgswezen (Antwerpen).
7. Telefoon (Antwerpen).
8. Volksoptelling; formulieren (Antwerpen).
9. Herinrichting van het Consulaatwezen (Antwerpen).
10. Wetsvoorstel Coremans (Gent).
11. Vlaamsche Hoogeschool (Gent).
12. Toepassing van de nieuwe Taalwet voor het Assisenhof van Brabant
(Antwerpen).
13. Verzoekschrift aan Vlaamsche Gemeenten, dat ze met hun onderhoorigen steeds
briefwisseling in 't Nederlandsch zouden voeren.
14. Vlaamsche uitgave van den Indicateur des postes de Belgique (Aalst).
15. Het uitwisselen van spreker tusschen de verschillende Takken.
De Secretaris,
H. MEERT.

Het Nederlandsch in de Burgerwacht*). - Het Nederlandsch in den
Handel.
Men moge er van zeggen wat men wil, maar een feit is het dat Antwerpen toch steeds
het bolwerk van de Vlaamsche Beweging blijft, waarop steeds al de blikken van het
Vlaamsche land gericht zijn. Dit is zoo waar dat, wanneer daar eens iets voorkomt
dat den Vlamingen tegen de borst stuit, - want alles is er nog niet zooals dezen het
wenschen, - men zich verwondert dat het gewraakte in een Vlaamsche stad als
Antwerpen mogelijk is. Men beschouwt het Vlaamsche karakter van de Scheldestad
als zoo iets natuurlijk dat men zich nauwelijks voorstelt hoe het anders zou kunnen
zijn. Doch hierbij mag wel eens ter loops worden opgemerkt hoe scherp bij den te
Antwerpen bestaanden toestand, die van andere Vlaamsche steden afsteekt, die even
*) Het is niet de eerste maal dat deze quaestie de gemoederen in Vlaanderen in opschudding
brengt. Voor meerdere inlichtingen zij hier verwezen naar de Schets eener Geschiedenis der
Vlaamsche Beweging door Dr. Paul Fredericq (in Vlaamsch België sedert 1830 Derde deel,
eerste stuk, blz. 154-161; 350-364).
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Vlaamsch zijn wat oorsprong en bevolking betreft, maar die, - wij zullen hier niet
nagaan om welke redenen, - nog zeer ver bij Antwerpen ten achter staan.
Een klinkend voorbeeld heeft deze stad onlangs weer gegeven. Men herinnert zich
dat de wet Heuvelmans van 1897 voorschrijft dat in het Vlaamsche land de
burgerwacht (schutterij) in het Nederlandsch moet worden aangevoerd. Niets is
natuurlijker, maar het is ook alleen in Vlaanderen mogelijk dat men van 1830 tot
1897 heeft moeten wachten, alvorens een wet dit natuurlijk recht aan de Vlamingen
kwam toekennen. Doch ook in Vlaanderen alleen kan het gebeuren, dat een in het
Staatsblad afgekondigde wet niet wordt nageleefd, juist door degenen welke het
voorbeeld zouden moeten geven.
Dit was nogmaals het geval met hoogergenoemde wet, die, zelfs in het door en
door Vlaamsche Antwerpen, wel haar toepassing vond bij de meerderheid van de
burgerwacht, doch in het bijzonder corps van de jagers totaal over het hoofd werd
gezien. Meer dan tien jaar lang werd daarover herhaalde malen geklaagd, geklaagd
bij de oversten, geklaagd in den gemeenteraad, geklaagd bij den bevoegden minister.
Niets hielp: de gemeenteraad kon niet rechtstreeks tusschenbeide komen, de oversten
schenen dool te zijn, de minister bleek al even hardhoorig.
Toen verloor de gemeenteraad, die gelukkig nog grootendeels uit
Vlaamschgezinden bestaat, het geduld, na ruim tien jaar, - men zal waarlijk niet
zeggen dat de Flaminganten niet lankmoedig zijn, - en toen voor eenige weken de
begrooting over 1909 werd besproken, besloot de gemeenteraad, tot twee maal toe,
als teeken van verzet, de vrijwillige toelage, die de stad jaarlijks aan de burgerwacht
toekent, te schrappen. Men wist feitelijk wel dat zoo een stemming vooral een
platonisch karakter kon hebben, aangezien het verwerpen zelfs van de niet door de
wet aan de gemeente opgelegde uitgaven, heel den dienst van de burgerwacht zou
hebben ontredderd. Doch als betooging had die stemming haar belang. In ieder geval
maakte zij indruk en... de oversten van de burgerwacht beloofden beterschap, niet
dan nadat het gemeentebestuur een in het Fransch gestelden brief van den generaal
over het geval, - een feit dat ook al tegen de wet indruischte, - aan dezen had
teruggezonden.
Wij zullen afwachten wat de toekomst brengt. In ieder geval, toen eenige weken
geleden de begrafenis van een schepen der stad plaats had, namen de bijzondere
corpsen van de burgerwacht er geen deel aan, volgens den een om hun ontevredenheid
ten opzichte van den gemeenteraad te betuigen naar aanleiding van de uitgebrachte
stemming, volgens anderen omdat het betreffende corps de Nederlandsche bevelen
nog niet kende.
Indien dit laatste het geval is, dan heeft de handelwijze van den gemeenteraad den
gewenschten uitslag gehad; doch moest de eerste uitlegging waar zijn, dan zou die
‘wraakneming’ het bewijs leveren dat de betrokkenen van plan zijn in de toekomst
niet meer dan in het verleden de wet na te leven, en dan is het te hopen, dat door een
nog veel krachtdadiger betooging dan die waartoe de gemeenteraad zijn toevlucht
nam, men den personen in kwestie zal duidelijk maken, dat het aan niemand toegelaten
is zich boven de wet te plaatsen.
Met voldoening kan hierbij worden vastgesteld, dat het voorbeeld van Antwerpen
reeds dadelijk weerklank vond te Anderlecht, een voorstad van Brussel, waar tot
dusver dezelfde wetsovertreding bestond als te Antwerpen.
***
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Een ander feit heeft zich in deze stad voorgedaan. Daar bestaat een ‘Antwerp Water
Works Company Limited’, die van het gemeentebestuur het monopolie heeft
verkregen om de stad van drinkwater te voorzien. Daar deze maatschappij de
gewoonte had om aan haar klanten Fransche rekeningen te doen aanbieden, was haar
door een van haar Vlaamsche klanten herhaaldelijk verzocht geworden hem in het
Nederlandsch gestelde kwijtbrieven te zenden. Toen daaraan geen gevolg werd
gegeven en hij, het wach-
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ten moede, een Fransche rekening weigerde te betalen, vond de maatschappij er niets
beters op dan het water bij dien persoon af te snijden. Begrijpelijkerwijze verwekte
dit geval nog al wat opschudding in het Vlaamsche Antwerpen. Welhoe! In een
Vlaamsche stad zou een Vlaming het recht niet hebben om een in zijn taal gestelde
rekening te verlangen, zonder dat hij zich aan onaangenaamheden blootstelt! Zulke
feiten zijn nogmaals alleen in Vlaanderen mogelijk.
Ook deze zaak zal een staartje hebben en heel waarschijnlijk zal zij in den
gemeenteraad ter sprake worden gebracht. Alhoewel in het contract, dat tusschen de
stad en de maatschappij gesloten werd het vraagstuk van het gebruik der talen
hoegenaamd niet werd aangeraakt, zijn velen van meening, dat dit niet noodig, zelfs
overtollig was, omdat de stad, door het toekennen van een monopolie, aan de
maatschappij ook zekere van haar rechten en plichten afstond, waarbij dan ook het
gebruik der talen in haar betrekkingen met de bevolking moet worden gerekend.
In hoeverre deze opvatting nauwkeurig is, zullen wij in het midden laten, als zijnde
een punt van rechtskundigen aard dat best door deskundigen wordt uitgemaakt. Doch
zou het blijken, dat die uitlegging verkeerd is, dan is het noodzakelijk dat in het
vervolg de Vlaamsche gemeenten bij het afsluiten van dergelijke contracten daarin
een bepaling laten opnemen, die het gebruik der talen regelt. Daarom is het van
belang dat het vraagstuk eens in beginsel worde onderzocht.
Wordt dit punt in het voordeel der Vlamingen opgelost, dan zal het weer eens het
handelend optreden van een enkelen persoon geweest zijn waaraan wij dit zullen te
danken hebben. Een voorbeeld tot navolging! Want beter nog dan alle wetten,
voorschriften of verordeningen is het doortastend handelen van den Vlaming zelf.
De overwinning van de Vlaamsche Beweging moet vooral komen uit het bewust
optreden van de Vlamingen.

Uit onze Takken.
A a l s t . Letterkundige Afdeding. Op 12 December sprak mejuffrouw Julia van
Driessche over de ‘Vacantieleergangen te Leiden’. Het was een flinke opwekking
tot het benuttigen van die prachtige gelegenheid die aan de Vlamingen geboden wordt
om land, volk en taal van onze Noorderbroeders te leeren kennen.
Gedurende haar verblijf in Holland was ze ook in de gelegenheid de heerlijke
werking na te gaan van de A f d e e l i n g S t a m v e r k e e r , en de voordeelen te
waardeeren die deze nuttige inrichting aan al de leden van het A.N.V. aanbiedt. Het
was tevens een klaar betoog dat men er werkelijk iets en zelfs veel aan heeft lid van
het Verbond te zijn en denkelijk zullen de woorden van de voordrachtgeefster wel
het beoogde doel getroffen hebben.
In diezelfde vergadering werd besloten opnieuw aan ‘taalpolitie’ te doen. De
aanwezige leden hebben eens te meer kunnen vaststellen hoe leerzaam de zittingen
zijn.
Op Maandag, 28 Dec., was het feestvergadering. De heer Karel Steppe, uit
Geeraardst ergen hield een lezing over Hendrik Conscience, waarin hij het leven van
dezen schrijver schetste en zijn beteekenis als volksromanschrijver en opwekker der
Vlaamsche Beweging naging. Deze voordracht viel algemeen in den smaak.
De zang en voordrachten van de juffrouwen Jos. Bomon, Jos. Desmedt en P. van
Herreweghe en den heer I. Hallaert waren zooals altijd, even mooi. Bekwam vooral
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veel bijval de gunstig bekende tooneelliefhebber, de heer Emiel van Lierde, die op
treffende wijze het fragment ‘Dood van Jakob van Artevelde’, van Conscience,
voordroeg.
Het pas gestichte dameskoor voerde op zeer bevredigende wijze ‘Lieve Moeder’,
driestemmig koor en solo en het ‘Lied van het Alg. Nederl. Verbond’ uit. De heer
Val. d'Hondt behaalde eer met zijn leiding.
Het Kerstfeest van den Tak, voor en door de kinderen van de leden, slaagde naar
wensch.
Op 12 Jan. werd voor een vrij talrijk publiek de reeks lessen van Hooger Onderwijs
voor het Volk geopend die de Tak hier voor de derde maal inricht. De heer Hipp.
Meert hield een voordracht met lichtbeelden over E e n R e i s j e i n
N o o r d -N e d e r l a n d , waarin hij aantoonde hoe men op zeer goedkoope wijze de
merkwaardigste plaatsen van Holland kan bezoeken.
Op 19 Jan. sprak de heer J. Libbrecht, secretaris van Tak Lokeren, ‘Over de
Aardbevingen en het ontstaan der Bergen’ (met lichtbeelden). In zijn volgende les
‘Over Aardkunde’ handelde hij ‘Over het afvoeren der Bergen’, waarvoor de
belangstelling ook groot bleek te zijn.
Op 24 Jan. werd de jaarl. alg. verg. gehouden. Als nieuwe bestuursleden werden
gekozen de heeren Gustaaf Pape, Jozef Courteaux en Carlos Moens. Een paar
voorstellen werden gedaan om op de alg. verg. van Groep België voorgedragen te
worden. Ook werden de middelen beraamd om de werking van het ‘Vlaamsch
Handelsverbond’ hier ingang te doen vinden.
In de Lett. Afd. sprak de heer Valery D'Hondt over Van Nouhuys en zijn drama
‘Eerloos’ dat hier verleden jaar in den stadsschouwburg opgevoerd werd.
A n t w e r p e n . De werkzaamheden van de verschillende afdeelingen werden
regelmatig voortgezet. In de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ eindigde
D r . M i e l e van Gent zijn reeks lessen over ‘Kinderopvoeding’. Hij deelde veel
wetenswaardigs aan het overtalrijk gehoor mede, dat steeds met klimmende
belangstelling de lessen had bijgewoond en dat hartelijk instemde met de woorden
van dank die door den voorzitter van de afdeeling, tot den bekwamen
voordrachthouder werden gericht.
De heer Rombout zette zijn reeks lessen over ‘Sterrekunde’ en Dr. Leo van
Puyvelde van Gent zijn leergang over het ‘Tooneel in de middeleeuwen’ voort.
18 Dec. werd, met medewerking van de ‘Vlaamsche Conferentie der Balie’ een
voordracht ingericht van Mr. A.J. Levy van Amsterdam die sprak over ‘Aard en
grens der rechterlijke bevoegdheid’. De geleerde spreker bewees op de duidelijkste
wijze, hetgeen in Vlaamsch-België nog steeds noodzakelijk is, dat men over de meest
wetenschappelijke onderwerpen ook in het Nederl. kan handelen.
19 Dec. sprak mej. Dr. C.C. van de Graft, van Utrecht over ‘Middeleeuwsche
Marialegenden’ en behaalde met dit onderwerp een zeer grooten bijval, niet slechts
door haar wijze van voordragen, maar ook door de mooie manier waarop zij het
Nederl. uitspreekt, twee hoedanigheden die door het talrijk publiek zeer op prijs
werden gesteld.
Dr. Speyers gaf een tweetal lessen over ‘De nuttelooze organen van den mensch’,
die eveneens, veel belangstelling mochten vinden, terwijl op 20 Dec. de heer Pol de
Mont in het Museum van Schoone Kunsten zijn verleden jaar begonnen reeks
voordrachten over ‘De Vlaamsche Schilderschool in de 18e eeuw’ voortzette. Hij
handelde in die les echter over het brandende vraagstuk ‘De Vries of De Vos’, daar
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een van de prachtigste schilderijen van het Museum, n.l. het portret van den schilder
Simon de Vos, dat tot nog toe steeds gegolden had als zelfportret, door den bevoegden
conservator van het Museum, tengevolge van een nauwkeurig onderzoek, als een
werk van den Hollandschen schilder Abraham de Vries werd bekend gemaakt. Daar
deze ontdekking heel wat opschudding in de kunstwereld had verwekt, had deze
voordracht een groot actueel belang en werd zij dan ook met
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veel belangstelling door de talrijke aanwezigen aangehoord.
De werking van hoogergenoemde afdeeling mag zich in een steeds toenemenden
bijval verheugen, hetgeen bewezen wordt door het groot publiek dat over het algemeen
de lessen en voordrachten bijwoont. Die bijval werd o.a. ook mogelijk gemaakt door
de toelage van 1000 frs. welke de Gemeenteraad van Antwerpen aan de afdeeling
heeft geschonken, waarvoor hem hier openlijk dank zij gebracht.
Ook de afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ gaat geregeld met haar
aanleeringen voort. Tot voorkoming van alle misverstand zij hier vermeld dat deze
iederen Woensdagavond plaats hebben in de zaal ‘Tivoli’, Pelikaanstraat 102, en
niet meer, zooals voorheen, in de feestzaal van de firma De Beukelaar.
Tijdens de maand Jan. werden de werkzaamheden van de afdeelingen ‘Hooger
Onderwijs voor het Volk’ en ‘Liederavonden voor het Volk’, regelmatig voortgezet.
In deze laatste kwam de heer Joris de Bom zelf een van zijn liederen aanleeren.
Op 31 Jan. werd de verplichte jaarl. alg. verg. gehouden; uit de lezing van de
verschillende verslagen bleek hoeveel werk door den Tak tijdens het afgeloopen jaar
werd afgedaan, niet alleen door de bemoeiing van het alg. bestuur, maar ook door
de ‘Lett. Afd.’, ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ en de ‘Liederavonden voor het
Volk’, terwijl ook de geldelijke toestand gunstig bleek te zijn. Aan allen die daartoe
het hunne hebben bijgedragen, als de heeren J. Cox, F. en A. van Laar en E. Schiltz
werd een woord van hartelijken dank gebracht.
Bij de gedeeltelijke hernieuwing van het bestuur werden herkozen de heeren F.
Bly, H. Melis, F. Oyen, M. Rooses, F. van Laar, Van Kerckhoven-Donnez, F. van
Cuyck, Van der Ouderaa, Van de Perre en E. Wildiers en gekozen, in de plaats van
den heer L. Bouchery, de heer Smets, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum.
C h a r l e r o i . Na den heer H. Meert trad in dezen Tak de heer E. Paumen, leeraar
aan het Kon. Athenaeum te Bergen op met een voordracht over Pol de Mont als
dichter. Al zijn verzenbundels werden besproken en uit de meeste werden brokstukken
of geheele gedichten voorgelezen. En om aan de Waalsche leden nog eens te toonen
hoe broos die beruchte ‘Chineesche muur’ der Flaminganten is, las de heer Paumen
‘Les Cloches’ voor, door den grooten Flamingant Pol de Mont zelf in heel schoon
Fransch vertaald.
20 Dec. spoorde van Ingelmunster, in West-Vlaanderen, naar 't hartje van 't
Walenland de heer G. Vermeersch, de welbekende schrijver. Voor een talrijke
vriendenschaar las hij een humoristische novelle, ‘Een onverwacht voorval’, voor.
Voor het afgeloopen jaar moet vooral hulde worden gebracht aan den zoo
buitengewoon ijverigen schrijver-penningmeester, den heer Karel Mariën.
Dank ook aan verscheidene andere leden, die door het uitvoeren van liederen de
zittingen opvroolijkten.
Met smart moet het overlijden worden meegedeeld van den heer De Bruyn.
De heer R. Schmidt, leeraar aan het Athenaeum, opende het jaar 1909 met een
schoone voordracht over ‘Maurits Sabbe’.
21 Jan. trad mejuffrouw Verkuyck van Mechelen met een voordracht over ‘Jacques
Perk’ op.
Het buitengewoon talrijk opgekomen publiek bracht haar een warme hulde, 't Was
de eerste maal dat de Tak het genoegen had een dame in zijn midden te zien optreden.
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Hierbij mag niet worden nagelaten den heer De Coster, van Gent, dank te brengen,
die reeds verscheidene malen de schoonste Vlaamsche liederen met prachtige stem
kwam voordragen.
L i e r . De heer K. de Bosschere, leeraar aan de Staatsnormaalschool te Lier, was zoo
bereidwillig om de reeks voordrachten voor dezen Tak te openen. Hij sprak over
Italië en al het schoone van dit land. Door zijn eenvoudige en gemoedelijke wijze
van spreken wist hij het publiek te boeien.
Na tweemaal uitgesteld te zijn werd het feest Karel van Rijn gehouden op 15 Dec.
Onnoodig verder uit te weiden. Iedereen die Van Rijn zag in ‘Brand in de Jonge Jan’
weet dat hij met een kunstenaar te doen heeft in den vollen zin van 't woord. Jammer
dat er niet meer publiek was.
L o k e r e n . Sedert November 1908, heeft de Tak zich beijverd om zijn leden op
aangename en nuttige feestavonden te onthalen.
Eerst is de heer Louis de Vriendt opgetreden met mevrouw Van de Wiele van het
Ned. Tooneel van Gent.
In het gewone lokaal werd door den heer Adv. J. van Winckel een zeer
belangwekkende voordracht gehouden over ‘Crimineele Anthropologie’.
De heer Adv. Eggen uit Gent hield een voordracht met lichtbeelden over Congo,
die veel bijval verwierf.
Op den 2en Kerstdag werd aan de leden en hun kinderen een Kerstfeest
aangeboden; het talrijk publiek juichte de uitvoering warm toe, en de gretige
kinderhandjes werden gevuld met de schatten van den goedbeladen Kerstboom.
6 Jan. verwelkomde de voorzitter de leden op een gezellige bijeenkomst, waar een
bespreking door den heer O. Bentinck werd ingeleid. Er werd gesproken, vooral door
den heer H.J. Libbrecht, over de aardbevingen, haar ontstaan en haar betrekking met
andere verschijnsels, o.a. het ontstaan der bergen en vuurbergen.
M e c h e l e n . De eerste reeks van de werkzaamheden voor den winter, werd gesloten
op 21 Dec., met een voordracht over het eiland Curaçao, een onderwerp van groote
actualiteit, dat de heer De Sadeleer, van Brussel, voor een uitgelezen en zeer
weetgierig publiek behandelde met begeleiding van lichtbeelden.
In de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, zette Dr. O. van Doorsselaer
zijn klare, methodische lessen over ‘Duitsche klassieke schrijvers’ voort en deed aan
zijn steeds talrijke toehoorders Schiller en zijn ‘Wilhelm Tell’, Goethe en zijn ‘Faust’
kennen.
Het bestuur van den Tak ging voort met te werken voor de afdeeling
‘Vreemdelingenverkeer’ en zond op 15 December een verzoekschrift naar den
Gemeenteraad tot het bekomen eener stadstoelage voor de bekendmaking der
M e c h e l s c h e b e i a a r d c o n c e r t e n ; de bespreking, die daarover in de
eerstvolgende Raadszitting ontstond, bewees dat op de medewerking van de
gemeenteoverheid mag worden gerekend en dat een milde geldelijke ondersteuning
mag worden verwacht. Die uitslag is te danken in de eerste plaats aan den heer
Hertsens, die de vraag zoo krachtig verdedigde in den Raad, alsook aan zijn collega's,
den volksvertegenwoordiger Van de Walle en Mr. Van Hoorenbeeck, leden van den
Tak.
Bijna gansch de maand Januari werd besteed aan het voorbereiden der vertooning
van ‘Kaatje’ welke door den Tak ingericht werd, met medewerking van het Kon.
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Ned. Tooneel uit Antwerpen. Die vertooning, op Dinsdag 26 Jan., was een ware
triomf.
Het stuk van Paul Spaak, alhoewel oorspronkelijk in het Fransch geschreven, is
een warm pleidooi voor het grondbeginsel der Vlaamsche Beweging: ‘Geen rijker
kroon dan eigen schoon’. Niet alleen door zijn innerlijke waarde, maar ook door de
uitnemende wijze waarop het gespeeld werd en ook door de goed verzorgde
tooneelschikking - waartoe de Mechelsche firma Ardouillie het hare bijdroeg door
het afstaan van de mooie meubels - maakte het stuk op het talrijk en uitgelezen
publiek een grooten indruk.
In de afd. ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’
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geeft thans Adv. Lodewijk Dosfel zeer practische lessen over de ‘Belgische
Ongevallenwet’, welke vooral onzen trouwen leden der arbeidende klasse uiterst
welkom zijn.
Op Zaterdag 26 Dec. had alhier een samenkomst plaats van bestuursleden der
Takken Antwerpen, Brussel en Mechelen, waarop gesproken werd over het inrichten
van p l e i z i e r t r e i n e n tusschen Nederland en België, alsook over de middelen
die dienen in 't werk gesteld te worden tot het verkrijgen van b e t e r
s p o o r w e g v e r k e e r op de lijn Antwerpen - Mechelen - Brussel.
De heer Meert, alg. secretaris van Groep België, leidde deze vergadering.
O o s t e n d e . De Tak heeft zich deze maand gekenmerkt door een zeer groote
bedrijvigheid. Verschillende vergaderingen met de afgevaardigden der Vlaamsche
Tooneelkringen werden belegd, ten einde een leergang in de Ned. dramatische kunst
aan de stedelijke muziekschool te bekomen. Een verzoekschrift door al de
afgevaardigden onderteekend werd aan den Gemeenteraad gezonden.
Nu is men druk in de weer om een algemeen verbond der Vlaamsche
maatschappijen tot stand te brengen en weldra zullen de voorloopige grondslagen
aan een algemeene bespreking onderworpen worden.
Op het stadhuis werden de lessen van Dr. Van Oye over bacteriën voortgezet. De
laatste les handelde over de voorbehoedmiddelen te nemen door de openbare overheid
en de particulieren tegen de verspreiding der bacteriën. De Nederlandsche en Fransche
pers sprak met den grootsten lof over deze belangwekkende lessen.
Op de gewone vergaderingen voerden Dr. Verdeyen en de heer Moerman het
woord. De eerste had het over de geschiedenis van het tooneel en de tweede over
muziek. Er werden twee gezellige avonden ingericht met de welwillende medewerking
van begaafde kunstenaressen en kunstenaars zooals de juffrouwen Goffin en De
Cloedt, de heeren Wittenberg (een even bekwaam officier als talentvol zanger en
fijn muzikant), Dispersijn en Simon.
Aan allen hartelijk dank voor al het genotene.
Op de eerste zitting der Vlaamsche tooneelkringen, kern van het verbond der
Vlaamsche maatschappijen, hield Dr. Verdeyen een zeer belangwekkende voordracht
over de geschiedenis der tooneelletterkunde.
Dr. E. van Oye sprak op de gewone Maandagvergadering over de Blinden in de
kunst, namelijk in de schilder- en beeldhouwkunst. Onder de talrijke platen en
voorstellingen bevonden zich twee prachtige houtskoolteekeningen, opzettelijk
vervaardigd door een kunstenaar der stad, den schilder V. Keulen.
Op het stadhuis eindigde Dr. Eug. van Oye zijn reeks lessen over ‘Bacterienkunde’,
welke met de grootste belangstelling door een zeer talrijk publiek bijgewoond werden.
Daarna hield de heer ingenieur Van Loy een zeer belangwekkende voordracht ‘Over
luchtschepen en vliegtoestellen’.
Met vreugde werd vastgesteld dat het publiek steeds talrijker wordt, vooral wat
de dames betreft. Die belangstelling is de beste belooning voor al degenen die zich
met steeds grooteren ijver toeleggen op den vooruitgang van het Verbond en van de
voordrachten voor het volk.
De verslaggevers der Takken worden verzocht hun overzichten zoo beknopt mogelijk
te maken en alleen feiten te vermelden.
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Neerlandia kan voor afdeelingsnieuws niet veel plaats beschikbaar stellen.
Red.

Zuid-Afrika.
Th. Schonken. †
Te Leipzig, waar hij in de letteren studeerde, na eerst de Amsterdamsche Hoogeschool
te hebben bezocht, is na een langdurige ziekte, maar toch nog onverwacht overleden,
de heer Th Schonken, van Stellenbosch (de Kaap).
Schonken was een oprechte, warm voelende Afrikaner, geestdriftig minnaar van
zijn land, zijn volk en zijn taal, maar met een breeden kijk op het nationale leven.
Hij begreep, dat de Zuid-Afrikaners veel voordeel hadden in hun strijd voor het
behoud der Hollandsche taal, wanneer zij steun zochten bij de andere Hollandsch
sprekenden over heel de wereld. Hij was dus een werkzaam lid van het Verbond. In
den eersten jaargang van het Z.-Afr. tijdschrift De Goede Hoop schreef hij een reeks
zeer lezenswaardige opstellen over hetgeen Nederland voor de wereldbeschaving
had gedaan, uit welke artikelen Neerlandia meermalen aanhalingen heeft gedaan.
Zijn ideaal was het met de meest mogelijk volledige kennis naar zijn land terug
te keeren en ze daar dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van zijn volk. Hij heeft
helaas zijn ideaal niet mogen bereiken. In hem verliest Zuid-Afrika een zijner nobele
zonen, sympathiek naar hart en geest, een man die zijn land eenmaal zeker ten zegen
zou zijn geweest.
Aan de ouders en verwanten van dezen Z.-Afr. medestrijder voor het
Verbondsdenkbeeld betuigen ook wij onze innige deelneming.

Een vereenigd Zuid-Afrika.
De Nationale Conventie te Kaapstad is met haar werk gereed gekomen. Zij heeft
voor een vereenigd Zuid-Afrika een grondwet ontworpen. Nog voor dit jaar ten einde
is kan de vereeniging haar beslag hebben gekregen en het droombeeld van vele
Afrikaanders zal verwezenlijkt zijn, schoon de werkelijkheid niet geheel aan het
droombeeld beantwoordt. Maar ook zooals 't nu worden zal, zien de voormannen
van het Afrikaander volk met verlangen ernaar uit.
Wij hebben geen plaats om nu van de vereeniging veel te zeggen, maar even zij
hier onze voldoening uitgesproken, dat in de ontworpen grondwet aan het Hollandsch
en het Engelsch gelijke rechten worden toegekend. Op dien grondslag kan er worden
voortgebouwd.

Een Zuid-Afrikaansche Akademie.
De mannen van de Nederduitsche herleving in Zuid-Afrika geven telkens nieuwe
teekenen van een krachtig bestaan. Nu willen zij een Zuid-Afrikaansche Akademie
‘voor de behartiging van onze taal, letteren, geschiedenis en kunst’ oprichten. Het
plan is ontworpen op een bijeenkomst van Z.-Afr.-Taalbond- en
Afrikaansche-Taal-Vereniging-mannen. De samenwerking tusschen de bevorderaars
van het Nederlandsch en die van het Afrikaansch gaat dus al blijvends tot stand
brengen.
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Op een vergadering van aanzienlijke Afrikaanders, te Kaapstad gehouden, is het
plan de verwezenlijking een stap naderbij gekomen. Op die vergadering waren
mannen als J.H. Hofmeyr, de hoogleeraren Moorrees, Marais, Viljoen, de ministers
Malan, Sauer, Burton, Hertzog en de leiders van de Afrikaansche taalbeweging.
President Steyn kon niet komen, maar had zijn hartelijke instemming betuigd.
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Met algemeene stemmen werd er een voorstel aangenomen, bepalende ‘dat 'n lichaam
in 't leven worde geroepen ter bevordering van de Hollandse taal en letteren in
Zuid-Afrika’. En er werd een commissie benoemd om statuten te ontwerpen.

Nog een Afrikaansch dichter.
Wij hebben pas gewag gemaakt van het verschijnen van Bij die Monument, een
bundel Afrikaansche verzen van dr. J.D. du Toit. Nu is er weer, te Pretoria, een
verschenen, reeds in Neerlandia aangekondigd: D i e V l a k t e e n A n d e r e
G e d i g t e van Jan F.E. Celliers, een dichter van het echte ras, gelijk du Toit.
Die Vlakte met zijn felbewogen natuurschildering kent men. Ziehier een enkele
aanhaling uit twee andere verzen. Eerst uit Eensaamheid:
Nou blij die lug alom
in stil aanbidding staan;
geen tampende bel
wat die ure tel,
- net die sterre wat kom en gaan.
Die osse, met koppe gebui'e,
herkouwe nog stil in die nag,
tot éen v'r éen buk
en gaat lê bij sijn juk,
met 'n sug, na die trek van die dag.

Dan een paar strofen uit In Memoriam, een vers uit de Oorlog-reeks:
Aan Steenkool-spruit het ons hem stil
in sij laatste rus geborge;
'n man was hij tot sij snewens-uur,
sij land en sij lewe verkog hij duur,
- en hij slaap tot die jongste morge.
Sij t'huis was die veld van Suid-Afrika,
die stilte sij lewens-gesel;
maar die ploeg was opsij en sij roer was klaar
teen sij Vaderland roep in die uur van gevaar,
- en, ach, 't was sij laaste vaarwel.

De bundel bevat ook eenige Hollandsche verzen, maar daar is Celliers zich-zelf niet,
herinnert hij te veel aan een mak soort poëzie van al eenigen tijd geleden. Als hij
echter Afrikaansch schrijft laat hij een eigen toon hooren. Er zijn waarlijk schoone
verzen in dezen bundel.

De moedertaal.
Misschien komt onze vrienden in Zuid-Afrika bij den strijd voor hun taal tegen het
Engelsch de volgende aanhaling uit een toespraak, die een Noorsch redenaar dezer
dagen te Kristiania heeft gehouden, bij gelegenheid te pas:
‘De taal is een weg van mensch tot mensch. Maar dat is zij niet alleen. Ware zij
niets anders, men deed maar het best een algemeene wereldtaal aan te nemen, een
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klein volk handelde althans verstandig zijn taal te verruilen voor een die wijd en zijd
verbreid is, het Engelsch b.v. Maar er is zoo iets, dat men moedertaal noemt. Die is
zoo met het volk saamgegroeid, met elk mensch in het bizonder, dat wij er, in
geestelijken zin, in ademen en leven. Elk ding, elke gedachte heeft er zijn naam in.
Een volk kan niet leven tenzij in zijn moedertaal; er buiten wordt het geestelijk
kreupel. Het is dus volstrekt verkeerd, de moedertaal slechts een vorm te noemen.
Het is het orgaan waardoor de mensch zich uit, het gereedschap waarmee hij werkt.
Van oudsher heeft men algemeen ingezien en gevoeld, hoe diep en innerlijk de
moedertaal met een volk samenhangt. Daarom is het ook altijd het eerste geweest
waarop een veroveraar zich toelegde, als hij een volk geheel onder zich wilde hebben,
het zijn moedertaal te ontnemen. En zoo is het nog heden ten dage’.
Alleen verschillen de middelen. Het ‘killing by kindness’, het dooden door
vriendelijkheid, is een manier van den nieuwen tijd.

Oost-Indië
Bericht.
Als Secretaris-Penningmeester der Groep Ned.-Indië is opgetreden de heer J.W.
Roessingh van Iterson J. Azn. te Batavia.

Het bezoek van Prins Hendrik aan Ned.-Indië.
Door het Bestuur der Groep Ned.-Indië te Batavia werd onderstaande oproeping
verzonden, die wij met volle instemming opnemen:
Wie nauwlettend de sociale bewegingen der laatste tijden gadeslaat, wie acht geeft
op de stemmingen onder de verschillende bestanddeelen, waaruit de bevolking van
ons groote Rijksdeel bestaat, zal moeten toegeven, dat de banden met het Moederland
dringend versterking noodig hebben. We willen hiermede niet zeggen, dat de staat
van afhankelijkheid, waarin we uit een staatkundig oogpunt verkeeren, nog grooter
moet worden; integendeel.
Maar er plant zich in zake de handhaving onzer nationaliteit eene onverschilligheid
voort onder een groot deel, ook der Nederlandsche bevolking, die voor ons koloniaal
bezit wel eens betreurenswaardige gevolgen kan hebben.
Is de geschiedenis van Ceylon ons niet eene dure vingerwijzing, hoe door flauwheid
en lauwheid van de handelende personen dat bezit verloren ging?
Wij hebben versterking van nationaliteitsgevoel noodig.
Er worden in den laatsten tijd verschillende banden gelegd en bonden gevormd.
Zij kunnen, neen zij moeten onze nationaliteit ten goede komen.
Wij moeten ons inspannen - met alle krachten samenwerken - opdat Indië meer
Nederlandsch worde dan tot nu toe het geval is en ook Nederlandsch blijve.
Daartoe is het middel bij uitnemendheid - dat wij, gesteund door duizenden
handteekeningen uit alle standen en rassen van onderdanen van onze geliefde
Koningin, tot Haar eerbiedig het verzoek richten te willen bewerken, dat binnen niet
al te langen tijd Haar Doorluchtige Gemaal, Prins Hendrik der Nederlanden, namens
Haar de voornaamste deelen van ons uitgebreide Insulinde bezoekt en het Koninklijk
zegel legt op de banden, die ons nu nog vrij los aaneen houden.
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Wie getuige is geweest van de veranderde stemming in Limburg na het Koninklijk
bezoek aldaar,
wie eenigen spijt heeft gevoeld, als hij telkens vreemde vorstelijke personen in
ons midden zag en in de laatste halve eeuw nog nimmer iemand van ons Vorstelijk
Huis,
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wie den machtigen invloed beseft, die van een dergelijk bezoek over de onderdanen
uitgaat, als allen, Hoofden en kleinen, de hooge afgezant - ‘de Vorst’ - in hun midden
zullen zien als het middenpunt, waarom alle rassen en volkeren zich hier tot nu toe
slechts in naam hebben geschaard,
die zal het met ons eens zijn, dat zoo ooit, dan zeker nu het oogenblik daar is,
waarop zulk een bezoek de meest zegenrijke gevolgen zal hebben.
Daarover verder uit te wijden is overbodig.
Tot U - Ingezetenen van Nederlandsch-Indië in de eerste plaats de oproep om
plaatselijk in ruime mate handteekeningen te verzamelen en ons toe te zenden, waartoe
binnen enkele dagen de lijsten in ruime mate worden verspreid.
Tot U - Indische pers het beroep op Uwen nationalen zin om ons krachtdadig met
Uwen machtigen arm te steunen.
Tot U - Besturen van Plaatselijke of algemeene vereenigingen, Lichamen, Bonden
en Genootschappen het verzoek om eene bijvalsbetuiging namens het geheel.
Laat het een stem worden van allen, die hier de onderdanen zijn van Haar, die is
onze Koningin, ja meer dan dat, de Keizerin van het machtige Insulinde.
Het Bestuur van de Groep Ned.-Indië:
H.E. Steinmetz, voorzitter.
J. Dinger, onder-voorzitter.
J.W. Roessingh van Iterson J.Azn., secretaris-penningmeester.
Mej. M.S. van der Willigen.
H.M. la Chapelle.
Th.G.G. Valette.
Mr. Dr. W.M.G. Schumann.
Ds. J. Rooker.
J.A.M. Bron.
H.A. Kooij.
Mr. A.C.H. Graafland.
M. Middelberg.
H.J. Vermeer.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van November 1908.
In de vergadering van het Groepsbestuur, op 3 November gehouden, werden o.m.
besproken: de mogelijkheid der uitgave van Ons Volksbestaan in anderen vorm dan
tot nu toe; de oprichting van afdeelingen te Soerabaja en te Madioen, waartoe
voorbereidingen zijn getroffen; de uitnoodiging aan de afdeelingen gedaan tot
behandeling der Vereenvoudigde schrijfwijze Het beheer van den afgetreden
secretaris-penningmeester kon nog niet ten volle afgewikkeld worden.
***
Dr. F.P.H. Prick van Wely merkt op, onder het hoofd: Verzuimd of Verzuimend
Indië, dat in het Woordenboek der Nederlandsche taal, tot nu toe niet worden
opgenomen ‘de woorden die zoo goed als alléén in Indië gebruikelijk zijn’. Hij zegt
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‘het oorspronkelijk plan was de Indische woorden te behandelen in een afzonderlijk
gedeelte of aanhangsel, wanneer de tijd daarvoor gekomen zou zijn’, maar vreest dat
wij, bij het steeds grooter worden van ‘het apparaat der Redactie’, den tijd wel niet
zullen beleven, dat de Indische kroon op deze vaderlandsche onderneming zal worden
gezet. Toch is het aan de aandacht van Dr. P.v.W. niet ontgaan dat de Indische
woorden, welke bij oudere schrijvers voorkomen in dikwijls zeer eigenaardigen
vorm, wèl worden vermeld en naar aanleiding daarvan vraagt hij of aan de Redactie
wel voldoende bronnen voor die oudere voorbeelden ten dienste staan; hij wijst
daartoe op de massa's ongedrukte stukken, zooals proces-verbalen van notarissen,
in het oud-archief te Batavia. Dr. P.v.W. meent dat in het Woordenboek der
Nederlandsche taal rekening gehouden moest worden met het feit, dat die taal in een
deel van Groot-Nederland zich op eigenaardige wijze ontwikkeld of gewijzigd heeft,
en dat het Woordenboek de geschiedenis der taal geweld aan doet, zoolang van die
ontwikkeling ‘geen officieele nota wordt genomen’. Hij zou wenschen dat Nederl.
Indië het voorbeeld van Zuid-Nederland volgde, en door een geldelijke bijdrage de
Redactie met zachten drang bracht tot systematische bearbeiding van het interessante
tropische taalgebied. ‘Den aangewezen man voor zulk pionierswerk bezitten wij in
onzen landsarchivaris’.
‘En als het A.N.V. hier een handje meêhelpt, wie weet wat dan gebeurt?’
***
Door het, zonder eenige opmerking, uit Land en Volk overnemen van een pleitrede
van B. Symons voor de Vereenvoudigde Schrijftaal geeft de Redactie van Ons
Volksbestaan opnieuw blijk van hare instemming met de Vereenvoudigde.
***
R.v.I. geeft een overzicht van het doel en de plannen der in het vorige jaar opgerichte
Linschoten-Vereeniging. Hij meent dat het op den weg ligt van beheerders van
boekerijen, leesgezelschappen en inrichtingen van onderwijs, lid van die Vereeniging
te worden en spoort ook de afdeelingsbesturen daartoe aan. ‘De oude Nederlandsche
reisverhalen hebben nationale waarde als gedenkteekenen van vaderlandsche durf
en kloekheid; letterkundige waarde als volkslitteratuur van dikwijls groote frischheid
en oorspronkelijkheid’.
***
Door Mr. F.J.H. Cowan, leeraar aan de afd. B van het Gymnasium Willem III wordt
nog al 't een en ander afgedongen op de in een vorig nummer van Ons Volksbestaan,
onder den titel: Een dure Inrichting, gemaakte berekening omtrent de hooge en
onnutte kosten dier afd. (Zie ook Neerlandia Januari nr. blz. 15).
De Redactie van O.V., in een naschrift toegevende dat zij in haar
bezuinigingsberekening wel wat te ver is gegaan, meent dat er door de opheffing der
Indologische instelling te Batavia en het op kosten der Regeerirg in Nederland doen
studeeren van alle Indische candidaat-ambtenaren, toch altijd nog een f 10.000 zou
bezuinigd worden ‘en dat de tegenwoordige omstandigheden... het bestaan eener
inrichting voor cand.-ambtenaren in Indië niet toelaten’.
***
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‘S i a m h e e f t N e d e r l a n d s c h e i r r i g a t i e -i n g e n i e u r s g e v r a a g d .
D a a r v o o r b o d e n z i c h r e e d s 32 a a n . 't N.-I.s c h e g o u v e r n e m e n t
h e e f t z e o o k n o o d i g , d i t j a a r t e n g e t a l e v a n 15. E r k o n d e n
b e n o e m d w o r d e n .....3!’

Ingezonden
Winkler Prins' Encyclopaedie.
Om het artikel N e d e r l a n d e r s i n h e t b u i t e n l a n d , voor deze encyclopaedie
bestemd, zoo volledig mogelijk te maken, roept de hoofdredacteur de welwillende
medewerking in van alle Nederlandsche nederzettingen in den vreemde, uitgezonderd
die
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in Oost- en West Indië. Gaarne ontving hij n.l. - uiterlijk vóór 15 Augustus 1909 k o r t e , z a a k r i j k e mededeelingen van de verschillende nederzettingen, vooral
wat betreft het aantal aldaar gevestigde Nederlanders, hun hoofdmiddelen van bestaan,
maatschappelijke positie, hulpmiddelen tot behoud van de Nederlandsche taal en
den Nederlandschen volksaard (periodieke geschriften, scholen, kerken, vereenigingen
enz.), alsmede de hoofdfeiten uit hare geschiedenis.
De Hoofdredacteur,
H. ZONDERVAN.
Groningen.
Met ingenomenheid plaatst de Redactie van Neerlandia deze oproeping en spoort
alle leden van het A.N.V. in het buitenland, daartoe in staat, aan den heer Zondervan
bij het verzamelen zijner gegevens behulpzaam te zijn.

Over P.C.
Naar aanleiding van mijn stukje over het dwaze gebruik van p.c. dat dan p o u r
c o n d o l e r zou moeten beteekenen, heeft men opgemerkt dat onder p.c. zou moeten
worden verstaan: p o u r c o n d o u l o i r .
In het gezaghebbend Fransch woordenboek, dat ik raadpleegde: de ‘Dictionnaire
général de la langue française’ van Hatzfeld, Darmesteter en Thomas, vond ik se
c o n d o u l o i r , als wederkeererd werkwoord en daarbij, behalve een voorbeeld in
oud-Fransch dat hier geen dienst kan doen, een aanhaling uit Saint-Simon, waarin
gesproken wordt van ‘Se condouloir avec eux de la perte que la France vient de
faire’.
Bij het doen van rouwbeklag zou het dus moeten heeten: ‘pour me condouloir
avec vous’ of op visitekaartjes verkort: p.m.c.a.v.
Wil men het daarmee soms beproeven?
Amsterdam.
J.N. VAN HALL.
Men heeft ook beweerd dat p.c. ‘par condoléance’ kan beduiden. Maar of dit in
Frankrijk een gebruikelijke rouwbeklagterm is betwijfelen we. Wie kan ons
daaromtrent zekerheid geven?
Red.
***
In aansluiting aan wat de heer Van Hall in het Januari-nummer van Neerlandia over
de dwaze p.c.'s op naamkaartjes mededeelt, wil ik er op wijzen, dat ook het
veelgebruikte p.f. in vele gevallen geen Fransch is. Een Franschman ‘félicite’ naar
aanleiding van een overwinning, een met goed gevolg afgelegd examen e.d., niet
omdat een nieuw jaar ingaat.
Wie een Nieuwjaarswensch met p.f. zendt, doet even dwaas als wanneer hij zijn
vrienden en kennissen ‘hulde!’ zou brengen, omdat een nieuw jaar begonnen is.
Hoogachtend,
E. HASLINGHUIS,
lit. cand.
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L e i d e n , 19 Jan. 1909.
H a a r l e m , 22 December 1908.
Geachte Redactie!
In Neerlandia van December 1908 komt een schrijven van den heer J.W. Hilbrander
Jr. voor, over de vergadering van de Afdeeling ‘Jong Nederland’, op 25 Nov. Daarin
staat op een eenigszins onduidelijke wijze vermeld, waarom het mij te doen was op
dien avond, en wel zoo, dat men zou kunnen gaan denken, dat ik de vergadering had
voorgesteld vanwege het A.N.V. een verzoekschrift in te dienen bij de Regeering.
Dat was geenszins mijn bedoeling; gaarne zou ik dan ook zien, dat dit onder de oogen
van de A.N.V.-ers kwam.
Ik heb daarentegen uiteen willen zetten, de wenschelijkheid om de verschillende
fabrikanten, werklieden en anderen, die belang zouden kunnen hebben bij een
patentwet aan te sporen om gezamenlijk een verzoekschrift aan de Regeering te
richten, daar dit allicht meer zal uitwerken, dan wanneer enkele menschen dit zouden
doen.
Wat betreft die nadeelen, die geopperd werden door den heer De Kanter, ik acht
ze niet van veel gewicht. O.a. zei genoemde heer, dat ons land was een handelsland
en dat handel te allen tijden door beschermende rechten benadeeld wordt.
Maar ons land heeft in hoofdzaak doorvoerhandel, en wel van waren uit het
Rijngebied in Duitschland, als steenkolen en ijzer. Deze waren worden door Duitsche
riviervaartuigen naar Rotterdam gevoerd, daar overgeladen in zeeschepen (meest
Hollandsche) en dan verder gevoerd naar de Noord- en Oostzeehavens van
Duitschland. Natuurlijk zien de Duitschers met afgunst aan. dat Duitsche waren door
Holland naar andere deelen van Duitschland worden gevoerd; en reeds bestaan
plannen om een kanaal te maken van den Rijn naar de Eems. Uit is het dan met den
doorvoerhandel, waarmee zooveel verdiend wordt. Reeds ook voelt men de opkomst
van Emden in Rotterdam. En daarbij Holland leeft niet alléén van handel, dat weet
ieder.
Maar toch zouden er wel bezwaren kunnen zijn tegen een patent-wet. Steeds gaarne
zou ik die willen vernemen, van ieder, die er mij gegronde zou kunnen geven.
Spaarnes Rust, Haarlem.
B. IJZERDRAAT.

Holland op zijn malst.
In een Zuid-Hollandsch dorp, nog onder den rook van Den Haag, leest men boven
de deur van eene inrichting, waar men zich kan laten scheren, het wonderlijk woord
C a i f f e u r . Is dit soms een uitheemsch woord voor het Nederlandsch woord
Kaffer?
AUG. SASSEN.

Mededeelingen en allerlei
Dr. Kiewiet de Jonge in Zuid-Afrika.
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Onze voorzitter ontvangt in Zuid-Afrika alom blijken van sympathie. Dr. Kiewiet
de Jonge was in het begin van Januari de gast der Ned. Vereeniging te Pretoria, die
te zijner eere een feestmaal had aangericht.
De Holl. Afr. Taal Ver. te Pretoria bood haar leden en allen die belang stelden in
het streven van het Alg. Ned. Verbond gelegenheid zijn voorzitter te begroeten ten
huize van Ds. Herm. van Broekhuizen.
De heer F.M. Knobel, Consul-Generaal in Transvaal's hoofdstad, hield een
ontvangdag te zijner eere, en Dr Kiewiet de Jonge zelf heeft den 11en Januari te
Pretoria een lezing gehouden voor een drietal vereenigingen over Taal- en
Stamverwante belangen, in welke rede hij de overeenkomst tusschen den taalstrijd
in Vlaanderen en Zuid-Afrika aantoonde.
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Holland op zijn best.
Het blad ‘Azione’ van Catania schreef naar aanleiding der aardbeving o.a.:
‘Eere ook aan de waardige zonen van Holland! In de haven van Messina lag een
Hollandsch zeilschip. Dadelijk na de ramp ging de kapitein met zijn jongens aan wal
om te helpen. Met groote vermetelheid en vlug als eekhorentjes wierpen de Hollanders
zich op de gevaarlijkste punten, helpend zooveel ze maar konden. Eén matroos, een
jongen van nauwelijks 20 jaar r e d d e a l l e e n 16 m e n s c h e n . Moedig klom hij
tot op de vierde verdieping van paleizen, die op instorten stonden’.

Van Ceylon.
Bijgaande foto werd door den heer C.E. de Vos als nieuwjaarsgroet aan het Alg.
Secretariaat gezonden.

Hij schreef er bij: ‘Onze oude Holl. Herv. Kerk te Galle is een van de dierbaarste
gedenkteekens van ons verleden. Het is nu over 150 jaar oud en bevat vele grafsteenen
en wapenborden’.

Nederlandsche onderneming in Perzië.
In het Sept.-nr. 1906 van Neerlandia heeft de ingenieur D.L. Graadt van Roggen een
beschouwing gewijd aan de Nederlandsche belangen bij de irrigatiewerken in Perzië.
Sedert heeft hij onvermoeid gewerkt om van den Sjah de toestemming te verkrijgen
voor de bevloeiing van Zuid-West Perzië. Thans is dit doel bereikt en het zal een
Nederlandsche maatschappij zijn, die het grootsche werk zal uitvoeren, dat ten doel
heeft een geheele woeste streek de vruchtbaarheid te hergeven, welke zij in vroeger
tijden had.

Neerlandia. Jaargang 13

Het bij uitstek Nederlandsch belang komt reeds dadelijk aan den dag bij de
uitvoering van het graafwerk, den aanleg der kanalen en den grooten stuwdam bij
Ahwaz.
De onderneming belooft ver strekkende gevolgen te hebben voor den landbouw,
de nijverheid en ook de scheepvaart van ons land.
Voor onze betonfabrieken, onze grofsmederij en onze inrichtingen voor electrisch
licht, opent zich een ruim veld van werkzaamheden en voor het vervoer van de vele
werktuigen komt natuurlijk een Nederlandsche haven in aanmerking.
Zoodra de landerijen vruchten gaan dragen, kan een vloot van Nederlandsche
vrachtvaarders werk vinden volgens den heer Graadt van Roggen voor den afvoer
van producten, in het bijzonder graan en katoen.
Het pleit voor den wereldnaam van Nederland op waterbouwkundig gebied, dat
in de ontworpen concessie wordt bepaald, dat de op te richten maatschappij haar
zetel in Nederland zal hebben, dat een Ned. directeur haar zal besturen en dat de
technische leiding in Perzië in Nederlandsche handen zal zijn.
Daar de concessie voor ongeveer een eeuw is verleend, kunnen te minste eenige
geslachten van den Nederlandschen ondernemingsgeest partij trekken.

Nederlandsche musici in den vreemde.
Onze musici doen in den vreemde weer met grooten lof van zich spreken: Averkamps
koor behaalde lauweren in België en Frankrijk, de Wognummers, het eenvoudige
Noord-Hollandsche boerenkoor, bracht de Berlijners in verbazing, mevr. Noordewier
- Reddingius heeft Brussel in opgetogenheid gebracht, Denys werd te Coblenz
bewonderd en mej. Cath. van Rennes ontving een uitnoodiging uit Hongarije, het
‘Triester kwartet’ speelt kwartetten van mevr. Lambrechts - Vos, enz.
Dat dit Holland-op-zijn-best ten opzichte van Averkamps koor een
op-zijn-malst-bijsmaakje had, door de uitsluitend in 't Fransch gestelde programma's
en het zingen der Brabaçonne in Vlaanderen, vergalt de bot een beetje.
Dan eere aan Minister Helleputte, die den Holl. gezant te Brussel in ‘sierlijk
Nederlandsch’ gelukwenschte met deze landgenooten.

Nederlandsche Toonkunst.
5 Febr. werd in het Concertgebouw te Amsterdam een Nederlandsch concert gegeven,
onder leiding van den heer C. Dopper. Op het programma stonden o.m. de in geruimen
tijd niet uitgevoerde tweede symphonie van Bernard Zweers, de Marionette-suite
van Koeberg en een werk van Wagenaar.

Liederavonden voor 't Volk.
De Nat. Ver. voor den Volkszang geeft met steun van het A.N.V. te Rotterdam dezen
winter weder om de veertien dagen Liederavonden voor het volk.
Leidster is mej. Cato Scholten.

Volkszang in Limburg.
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Te Roermond is in wording een Vereeniging tot verheffing van den volkszang in
Limburg.

Aanzien doet gedenken.
Door de Afdeeling Stamverkeer van het A.N.V. is aan de besturen der Zelfstandige
Afdeelingen in het buitenland een exemplaar gezonden van den scheurkalender
Neerlandia, uitgave La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
Het Hoofdbestuur heeft onzen Vertegenwoordigers in het buitenland een exemplaar
gezonden.
Elken dag een kiek uit Nederland, is er beter middel om de herinnering aan het
vaderland levendig te houden?

Een getuigenis, waaraan waarde gehecht wordt.
In een waardeerend bericht over den oud-consul-generaal W.H. Read, die - hoewel
Engelschman - bijna 20 jaren lang, de Nederlandsche belangen te Singapore trouw
behartigde, brengt de Javabode een treffend getuigenis van die zijde in herinnering.
Toen de vorige vorst van Assahan, Oostkust van Sumatra, in 1886 weigerachtig
bleek, met de Nederlandsche Regeering een tractaat te sluiten, waarin hij Nederland's
souvereiniteit zou erkennen, werd hij van zijn troon vervallen verklaard en naar
Riouw verbannen.
Elf jaar later, op aandringen van de beide residen-
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ten van Riouw en van Sumatra's Oostkust, weder in genade aangenomen, werd de
vorst in zijn waardigheid hersteld.
De oude vorst buiten zich zelven van vreugde, toen hij dit bericht vernam, meende
daarvan ook kennis te moeten geven aan den heer Read, die hem tijdens zijn
ballingschap dikwijls van goeden raad had gediend. Het lakonisch telegrafische
antwoord van den heer Read luidde: N e v e r d o u b t e d D u t c h G o v e r n m e n t
fully aware honesty best policy.

Vreemdelingenverkeer.
Het vorig jaar maakte de ‘Stuttgarter Liederkranz’ 'n uitstapje van verscheidene dagen
naar Nederland, onder leiding van den heer A. Prell, redacteur van de Deutsche
Wochenzeitung für die Niederlande.
Op hun aanbeveling komen nu in het begin van den aanstaanden zomer een paar
honderd leden van de Wiener Volksbildungsverein eveneens Holland bezoeken.
Ten einde zulke rondreizen door Nederland te bevorderen, heeft de heer Prell tot
alle Duitsche en Oostenrijksche vereenigings- en vakorganen het verzoek gericht
hunne lezers te melden, dat hij steeds bereid is in overleg met de plaatselijke
vereenigingen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer hier te lande, de
rondreizen belangeloos te regelen en voor logies te zorgen.
De heer Prell doet, aldus propaganda voor ons land makend, een uitstekend werk.

Competitie-wedstrijden.
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Ct. schrijft:
Een belangstellend lezer, die o.m. de taalzuiveringssport met liefde en volharding
beoefent, heeft bezwaar tegen den in de voetbalrubriek der verschillende bladen
geijkten term ‘competitie-wedstrijden’, die ten eerste een dubbelzinnigheid is (een
pleonasmus à la ‘dubbele openslaande porte-brisée deur’, ‘stomme pantomime zonder
te spreken’ e.d.) en ten tweede een uitheemsch woord is. De opmerking is juist en in de hoop op navolging door de andere bladen - zullen wij voortaan de verschillende
voetbalwedstrijden aldus kwalificeeren: Bondswedstrijden (wedstrijden vastgesteld
door den Ned. V.B. en Geld. V.B.); Vriendsch. wedstrijden (door de clubs onderling
vastgesteld); Internationale wedstrijden (wedstrijden tegen buitenlandsche clubs,
met toestemming van den N.V.B.). Resten dan nog de serie-wedstrijden, waaromtrent
ons nog niets is ingevallen.

Uit Londen.
‘Stemmen uit de Ned. Kol. te Londen’ schrijft:
Ja, dàt was het - een prettige avond, die avond van Zaterdag 16 Januari j.l. toen
een groot aantal kinderen met hun ouders of geleiders in Essex Hall samen waren
gekomen, om te genieten van al het genot dat de Kerkeraad der Hollandsche Gemeente
hun ook dit jaar weer zou bieden.
't Is weer een prachtig geslaagd, door en door Hollandsch feest geweest, waarvan
de kinderen en de ouderen genoten, en waarop allen, die er hun medewerking toe
leenden, met voldoening mogen terugzien.
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De predikant en zijn vrouw waren weer de ziel van alles, vooral mevr. Baart de
la Faille.
Groote hoeveelheden chocolade en suikerwerken waren door de firma's Van Houten
en Bensdorp weer met milde hand geschonken. Onder het vele speelgoed was fraai
werk van den heer Vettewinkel, een knutselaar van verdienste.
Het koor der Hollandsche dienstmeisjes zong vaderlandsche liederen, door mevr.
Loman op de piano begeleid, en later kwam het kinderkoor van de vereeniging
‘Eensgezindheid’, waarvoor mevr. De Graaff en mevr. Meijjes zich zooveel moeite
geven.
De Kerkeraad vooral verdient weer alle hulde en dank.
***
Het bestuur der Ned. Vereeniging ‘Eensgezindheid’ hoopt binnen zeer korten tijd
haar eigen Vereenigingsgebouw te openen in 1, Ampstil Square, Hampstead Rd.,
N.W. Zij gelooft hiermede in eene werkelijke behoefte te zullen voorzien, aangezien
het nieuwe gebouw belooft te zijn een echt Hollandsch tehuis, waar de leden zullen
vinden een leeszaal met de voornaamste Hollandsche couranten en tijdschriften, en
eene zeer goed voorziene bibliotheek, bevattende een aantal Hollandsche boeken
van de beste schrijvers.
Het bestuur kan verder mededeelen dat ‘Eensgezindheid’ ook eene Coöperatieve
Afdeeling heeft opgericht, hoofdzakelijk met het doel in te voeren Hollandsche
voortbrengselen.

Het Duitsche gevaar.
De Limburger Koerier meent dat onze verwondering over de Duitsche verkiezingsrede
voor een Ned. Statenzetel te Vaals misplaatst is en herinnert aan het feit, dat dit stadje
in nauw verkeer met Aken staat en de zelfkant van ons taalgebied vooral daar zich
niet aan den invloed van den nabuur onttrekken kan.
Eerst wanneer de tramverbinding Maastricht - Vaals tot stand komt, zal in dien
toestand verbetering komen, gelooft het blad.
Dat Neerlandia reeds in 1904 (Nov.-nr. blz. 152) dezen wensch uitte, moge de
L.K. er van overtuigen dat de toestanden ons niet onbekend waren.
Maar de Nederlander aan de grenzen geeft al te gemakkelijk toe aan zijn neiging
om de vreemde taal boven de eigen te verkiezen en daarom is 't A.N.V., zij het tot
heden met weinig gunstig gevolg, meermalen opgekomen tegen het feit, dat op
sommige Nederlandsche scholen in Limburg voor een groot deel Duitsch de voertaal
is, dat Nederlandsche autoriteiten of die het hopen te worden, zich in het Duitsch tot
het volk richten en in verschillende gemeenten in het Duitsch gepreekt wordt.
Het Hoofdbestuur heeft nog dezer dagen een adres aan de kerkelijke macht
gezonden om te trachten den nieuwbenoemden Pastoor-Deken te Kerkrade te
verplichten in het Nederlandsch te preeken.
De L.K. beroept zich, niet ter verdediging dat zij tot zijn eer gezegd, maar ter
verklaring op het Papiamentsch in de West en het Maleisch in de Oost.
Die vergelijking gaat natuurlijk niet op. We hebben hier niet met kleurlingen, maar
met echte Nederlanders te doen, van wie mag worden verwacht dat ze de landstaal
boven alles zullen eeren, al gunt ieder hun het Duitsch als omgangstaal, wanneer ze
met Duitschers in aanraking komen.
Maar men schatte het Duitsch gevaar voor ons land niet te gering.
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Als aan de grenzen de eenheid voor de eigen taal zoo verslapt, dat men geheel
verduitscht, konden de steeds verder rollende golfjes wel eens tot een vloedgolf
aangroeien.
Juist aan de grenzen moet het nationaal bewustzijn nog wakkerder zijn dan elders
en van De Schelde tot den Dollart en Maastricht moet het blijven doorklinken: Wij
zullen handhaven!
En het A.N.V. zal niet rusten voor het ook in Limburg zijn vaandel geplant heeft.

Germanismen.
De Prov. Gr. Ct. schreef de vorige maand over Germanismen en het Duitsche gevaar.
Het volgende is er aan ontleend:
De Duitsche taal is de ergste vijand voor onze taal, juist omdat zij tot dezelfde
taalfamilie behoort. Trekken wij hier de grenzen niet scherp, dan kan
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men dagelijks meer taalinvallen verwachten, ja dan zal spoedig de tijd niet ver meer
zijn, dat er een groote taalstrook zal zijn, waarop men niet zal kunnen onderkennen
of men op Duitsch dan wel op Hollandsch daalgebied staat.
Is het nog noodig deze stelling met voorbeelden uit de praktijk toe te lichten?
Moeten wij herinneren aan onze medici, wier taalgevoel ten aanzien van deze grenzen
door het gebruik van vele Duitsche boeken verstompt? Aan onze kooplieden met
hun ‘bemerkingen’ en hun ‘en gelooven wij’.
Aan onze Duitsch vertalende couranten-redacteurs, die in hun moeilijk bedrijf dub el moeielijk aan de Oostelijke grenzen van ons land - zoo licht een van de vele
Germanismen, die hen bespringen, bij zich houden. Aan ons geheele publiek, dat
deftig van ‘belichting’, plat van ‘Ansichten’ spreekt en bijna altijd met Germanismen
in de weer is?
Waarlijk - het Germanisme, voilà l'ennemi! Voor onze taal. Maar door die taal
ook voor onze onafhankelijkheid. Want zoo wij het gevoel verliezen voor het verschil
tusschen Duitsche en Nederlandsche uitdrukkingen, dan is er alle kans dat de mooie
kleine Nederlandsche taal onder den invloed van het groote Duitsch in betrekkelijk
korten tijd verwordt tot een Duitsch dialect, dat alleen Duitsche woorden kent, welke
het wat anders uitspreekt dan het Hoogduitsch. En als wij eenmaal onze taal kwijt
beginnen te raken...

Twee uitspraken over Duitschland.
De heer Brusse, de schrijver der reeks schetsen ‘Onder de Menschen’ in de N.R. Ct.
heeft eerst met Heyermans en toen met Jan Veth een onderhoud gehad.
De eerste stelt de Duitsche taal en letterkunde ver bij het Nederlandsch ten achter.
De laatste oordeelt: Een Hollander, en dus ook een Nederlandsch artiest, die zijn
gezichtskring wil verwijden, doet zeker goed om voor een tijd naar Duitschland te
gaan. Maar hij moet oppassen om niet te verduitschen, want dit houd ik voor
achteruitgang.

Hulpbetoon.
Onder dezen naam bestaat te Pretoria een vereeniging die zich ten doel stelt hulp te
verleenen aan behoeftige Stamgenooten. Uit het ons toegezonden verslag blijkt, dat
in het laatste vereenigingsjaar ruim 200 families werden ondersteund met
kruidenierswaren, medicijnen, versterkende middelen, kleedingstukken, leermiddelen
en een enkele maal ook geld.
De doktoren Kolff, Elias en Heymans verleenden welwillend hun hulp.
De vereeniging leed een gevoelig verlies door het vertrek van mevr. Knobel, maar
mocht daartegenover verschillende dames bereid vinden in het comité zitting te
nemen.
Daar de nood onder de Hollanders te Pretoria nog altijd groot is, zijn giften steeds
bijzonder welkom.
Het Dag. Bestuur bestaat uit: mevr. G. Stultjes, voorzijster; mevr. C. Browne,
penningmeesteres, mevr. H. van Willes, secretaresse.
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De Toekomst van Curaçao.
Nu Curaçao weer opleeft na de Venezolaansche benauwing is het van belang kennis
te nemen van het door Groep Suriname van het A.N.V. uitgegeven werkje van den
heer J.C. Loman ‘De To e k o m s t v a n C u r a ç a o als Nederlandsche Wereldhaven
in West-Indië’, verkrijgbaar tegen toezending van f 0.25 bij de administratie van het
A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
Ook wordt de aandacht gevestigd op het C u r a ç a o -n u m m e r van Neerlandia,
groot 48 blz., met 36 foto's, prijs f 0.30.

Oud-Holland op zijn best.
Op 8 Januari 1609 sloten de bewindhebbers der O.-I. Comp. van de Kamer van
Amsterdam een contract met last aan Henry Hudson, om op een hem te verstrekken
scheepje of jacht een doortocht naar China op te sporen ten N.-O.
Op 4 April 1609 te Amsterdam met ‘de Halve Maan’ onder zeil gegaan en geen
doortocht vindende, wendde hij echter zijn koers naar het Westen, en voer 9
September daaraanvolgend bij Manhattaneiland, het tegenwoordige New-York, den
stroom op, d e naar hem de Hudsonrivier genoemd wordt.
Toen hier bekend werd, dat er in Amerika ter herinnering aan dit feit Hudsonfeesten
zouden worden gevierd, werd in Nederland een commissie gevormd om daaraan deel
te nemen (zie Neerlandia van Juni 1908) en besloten een nabootsing van het genoemde
schip in Sept. a.s. te doen binnenzeilen in de haven van New-York.
Dit scheepje in den vorm als nevenstaande foto aangeeft, welke door den uitgever
van ‘De Aarde en Haar Volken’ welwillend voor Neerlandia werd afgestaan, wordt
op het oogenblik te Amsterdam gebouwd.
De Amerikaansche Commissie is vol lof voor dit plan en schreef o.m. aan onzen
Minister van Buitenlandsche Zaken:... ‘het schip zal den Amerikanen herinneren aan
het bewonderenswaardige karakter van Uw volk, dat de zee terugdreef, toen ge land
noodig hadt om op te wonen; de zee, die gij tot uw hulp opvorderdet, toen gij de
vijanden van uwe vrijheden wenschtet te verdrijven; en die u voerde naar de vier
windstreken, toen gij uw handel wildet uitbreiden. Wij stellen de herinnering aan het
feit, dat de stad en de staat New-York gesticht worden door het Hollandsche volk,
zeer hoog en wij verheugen ons over ieder bewijs, dat gij even trotsch zijt op ons als
uwe nakomelingen, als wij op u als onze voorouders’.

Steunt eigen nijverheid!
Het is nog niet zoo heel lang geleden dat in het Ned.-Indisch leger vreemde rijwielen
in gebruik waren. Nu de Nederlandsche nijverheid op het gebied van het rijwiel
tegenwoordig met het buitenland kan wedijveren, huldigt onze regeering blijkbaar
ook de leuze ‘Steunt eigen nijverheid’.
De Groninger rijwielenfabriek A. Fongers de voornaamste in het land, mocht
onlangs van het Ministerie van Koloniën een opdracht ontvangen tot het vervaardigen
van 157 rijwielen ten dienste van het leger in Ned.-Indië. Nevenstaande foto geeft
een afbeelding van de geheele verzameling, opgesteld in de rijwielschool der fabriek.

Een voorlichter aan het woord.

Neerlandia. Jaargang 13

Lechner had 300.000 francs o n d e r g e s l a g e (bedoeld wordt verduisterd). 30.6.'08.
Ik vond hem vol b e g e e s t e r i n g voor de denkbeelden van den gouverneur.
24.7.'08.
Zeker is China b e m o e i d zijn postwezen te verbeteren. 21.8'08.
Het b a d (bedoeld: de badplaats) is tot bloei gekomen. 25.8'08.
Andrassy b e m e r k t e (bedoeld is merkte op) bij de conferentie van San Stefano
enz. 9.9'08.
De winkelier stapelt zijn waar i n e e n b o n t d o o r e l k a a r op. 3.11.'08.
Deze aanhalingen zijn grappen, zal men denken. Ware het maar zoo. Het zijn voor
het vaderland weg opgeteekende zinsneden uit ernstige betoogen of mededeelingen
waarmede Nederland's eerste dagblad zijn lezers voorlicht!
Aldus schrijft een belangstellend lezer aan Neerlandia.
De groote dagbladen moeten nu maar uitmaken wie de eerste onder hen is.
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Boven: Model voor ‘De Halve Maan’ (Zie bijschriften op blz. 42). Onder: Fongers' Rijwielschool.
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Indië op zijn malst.
De Javasche Bank verspreidde ter gelegenheid van de opening van haar agentschap
Medan een nagebootst wissel in het... Engelsch.
Iemand toonde ons een exemplaar waarop stond:
The Bank of Friendship pay H e e r ...... E s q u i r e 365 days of health enz.

Handelaars, 't geldt Uw belang.
Een Zuid-Hollandsch kaashandelaar zond een zijner afnemers in dezelfde provincie
een verkoopbriefje geheel in het Fransch gedrukt en ingevuld.
Gevolg: het verlies van een klant.

Taalmalligheden.
Aan een groot postkantoor hier te lande - of is 't zoo aan al onze postkantoren - stuurt
men onbestelbare brieven enz. naar den binnenlandschen afzender terug met er op
gestempeld: ‘Retour’.
Zou ‘Terug’ minder goed wezen?
Aan een ander groot postkantoor noemt de directeur in een ambtelijk stuk de
postbussen ‘boxes’, en heeten loopjongens, die brieven afhalen, in ambtelijke
mededeelingen ‘boys’.
Wat is er tegen ‘jongens’?
In een stad zendt een bloemenwinkel, waar men in de werk laats zich op bloemen plantversieringen toelegt, een prijslijst rond met het opschrift ‘Ateliers voor
bloemen- en planten-decoraties van N.N., fleurist’. En dat is niet eens in den Haag!
Het huldeblijk van 't Zaansche comité aan H.M. de Koningin bij de te verwachten
blijde gebeurtenis zal, zoo melden de bladen, bestaan in een... b a b y b a s c u l e .
Zou een zuigelingen-weegschaal of -weger hier vooral niet passender klinken?

Nieuwe woorden.
Als er in ons volk een even groote lust was om een vliegtoestel uit te vinden als er
blijkbaar is om er een goeden naam voor te bedenken, ons dunkt: we waren in de
nieuwe vliegkunst nu al een heel eind verder gekomen.
Dokter L.F. van der Sman acht de vraag - zoo schrijft hij ons - aldus ‘heel
eenvoudig opgelost’: men noeme een ‘vlieger’ wat werkelijk vliegt (d.w.z. het
nieuwerwetsche vliegtuig), en wat nu ‘vlieger’ heet, noeme men ‘zwever’. Als in
den volksmond ‘vlieger’ reeds een vaste beteekenis heeft, ‘dan wordt het tijd daaraan
een eind te maken’.
Ons dunkt het niet aanbevelenswaardig te trachten aan eenig spraakgebruik een
eind te maken; alvast niet, omdat de volksmond zich zoo maar niet iets laat afleeren.
Er is in onze taal al heel wat kwaad gebrouwen doordat men haar niet nam zooals
zij is, maar meende te kunnen zeggen hoe zij behoorde te wezen.
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Propaganda voor Curaçao.
De Nederlandsche Kamer van Koophandel in de Vereenigde Staten heeft, naar de
‘Cur. Cour.’ mededeelde, zich schriftelijk gewend tot de Kamer van Koophandel en
Nijverheid op Curaçao, met het verzoek om inlichtingen omtrent den diepgang der
haven, de laad- en losgelegenheid, gemakkelijkheden om kolen te laden, arbeidsloonen
enz., om, met het oog op de te verwachten opening van het Panama-kanaal, het
denkbeeld te verbreiden, om van Curaçao een doorvoerhaven en kolenstation te
maken.
(Zie ook blz. 42 onderaan).

Elevatiehoek.
Zoo heet in de werktuigkunde de aanvankelijke bewegingsrichting van een schuin
opgeworpen lichaam.
Een lezer van Neerlandia stelt voor te spreken van o p s c h i e t i n g s h o e k .
Dit woord zou alleen kunnen dienen bij geschoten voorwerpen. Bij een worp zou
men dus moeten spreken van o p w e r p i n g s h o e k .
Er is niets tegen, maar of de technische term te verdringen zal zijn?

Ned. mijnwerkers in het Ruhrgebied.
Volgens eene mededeeling van waarn. consul Longépée te Dortmund bedroeg het
aantal mijnwerkers in het Ruhrgebied op 1 Juli 1907 totaal 311.649. Hieronder waren
25.748 vreemdelingen, waarvan 3.879 Nederlanders en 148 Belgen.
Van 1 Juli 1906 tot 1 Juli 1907 is het aantal Nederlandsche mijnwerkers in het
Ruhrgebied gestegen van 3.081 tot 3.879.
Het grootste aantal Nederlanders, bij één schacht werkzaam, bedroeg 131. Op
deze schacht, nl. ‘Osterfeld’ bij Osterfeld, volgen ‘Westende’ te Meiderich met 127
en ‘Concordia 2 en 3’ te Beeck met 121 Nederlanders.

Sprekerslijst.
Om op te treden voor de Afdeelingen van het A N.V. hebben zich nog aangemeld:
De dames S. Speelman (klavier) en M. Jacobs (voordracht), Rotterdam.
Attie Nieboer, Soest. Voordrachten in dialect uit het werk van Betuwsche schrijvers.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
J.C. Meeuwissen, vroeger Apostolisch-Vicaris van Suriname, Titulair Bisschop
van Prusa, Paramaribo (thans in Holland).
H. Doyer, vroeger ingenieur b/d. Kolon. Spoorwegen, Paramaribo (thans in
Holland).
Dr. J. Scholtens, vroeger geneesheer-directeur van de inrichting ter verpleging
van krankzinnigen ‘Wolfenbuttel’, Paramaribo.
Raymond van Marle, vroeger Rue St. Honoré 249, Parijs.
K. Kirschbaum, vroeger O.Z. Achterburgwal 141, hotel ‘Elberfeld’, Amsterdam
(thans in Hamburg).
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J.J. Cordes, vroeger Hooge Naarderweg 29, Hilversum.
C.A. de Jongh, vroeger mijn-ingenieur, Galileistraat 6, Den Haag (thans in
Indië).
A.T. Schoorel, vroeger arts, Reinkenstraat 49, Den Haag (thans in Indië).
Mr. E.W.F. Gerth v. Wijk, vroeger Boompjes 16, Rotterdam.
S. Fabers, R. Kooy, J. de Boer, M. de Baat, J.H. Ingen, J. van der Meulen, allen
p/a. Sres Dirks, Dates y Cia, Obras del Puerto, Santa Fé.
H.F.C. Dates, vroeger Casilla Correo 2, Santa Fé.
Fred. Claes, vroeger Talleres C.C.A., Santa Fé.
E. Frontroth, vroeger Talleres C.C.A., Santa Fé.
W. van der Sluis, vroeger villa Berg- en Boschlust, Amersfoortsche Straatweg,
Apeldoorn.
J.Ph. Eggink, vroeger Hooigracht 68, Leiden.
P.A. v.d. Harst, vroeger Hoogewoerd 7, Leiden (thans in Amsterdam).
D.J.C. Kriebel, vroeger Fred. Hendriklaan 160, Den Haag (thans in Indië).
J. Cort v.d. Linden, vroeger Groenhoven, Kanaal, Den Haag.
Mej. B. Goddefroy, vroeger Nieuwe Mare 15, Leiden (thans in Amsterdam).
Mevr. A. Rolff, vroeger Gravenstraat, Paramaribo.
Wegens plaatsgebrek moeten eenige ingezonden stukken tot een volgend
nummer blijven liggen.
Red
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Nieuwe leden over Januari 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Regnard Broeke, orthopaedist, Prinsengracht 30,

Den Haag.

A.Th. van Soest, comm. in effecten, Lange Voorhout
23,

Den Haag.

W.M.G. Wittert van Hoogland, Pastoor, Bezuidenhout Den Haag.
155,
Baronesse van Hardenbroek van Bergambacht, geb.
Gravin van Limburg Stirum, Prinsengracht 73,

Den Haag.

H.F. Krummeich, wijnhandelaar, Amsterdamsche
Veerkade 55,

Den Haag.

Jhr. Mr. M. van Reenen, Referendaris ter Gem.
Secretarie, Molenstr. 59 a,

Den Haag.

De Vos, firma Antonio Aquilar, wijnhandel,

Den Haag.

Dr. H.G. Vinkhuyzen, geneesheer, Hooge Nieuwstraat Den Haag.
18,
Mr. P.F.L. Verschoor, Parkstraat 28,

Den Haag.

H.J. Lovink, Directeur-Generaal van Landbouw,
Tournooiveld 6,

Den Haag.

N.P. van de Laar, bouwkundige, Houtweg 4 a,

Den Haag.

R.R. Nauta, apotheker, Javastraat 49,

Den Haag.

P.J. Laboyrie, notaris, Javastraat 39,

Den Haag.

K.J. de Haas, firma Valkenier & De Haas, in sanitaire Rotterdam.
artikelen op waterleidingsgebied, Leuvehaven 33,
Allen opg. door den heer
Jac. Post,
Doopsgezind Zangkoor, p/a. Ed. A. v. Bilderbeek,
Langendijkstraat 10 rood,

Rotterdam.
Haarlem.

Opg. door den heer J.C.A. Haarlem.
Croïn,

Gewone leden.
Dr. J.J. Pigeaud, schoolarts, Korte Beestenmarkt 4,

Den Haag.
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Ds. C.A. de Meyere, Evang. Luth. Predikant, Van
Limburg Stirumstr. 215,

Den Haag.

Mevr. Michaël - v.d. Watering, hoofd Bijz. School voor Den Haag.
meisjes, Luth. Burgwal 10a,
W.J.M. de Bas, notaris, Wagenstr. 32,

Den Haag.

M.G. Hoolboom, arts, Prinsengracht 51,

Den Haag.

Dr. G.H. Roessingh, lijfarts van H.M. de Koningin,
Prinsengracht 9,

Den Haag.

Mr. J.J.K. de Wit, Adelheidstraat 5,

Den Haag.

H. Camerlingh, ontv. Dir. Belastingen, Prinsengracht
31,

Den Haag.

Mr. H.C. Dresselhuys, adm. van het Dep. van Justitie, Den Haag.
Ant. Heinsiusstr. 2,
Mr. J.J. Bergsma, advocaat, Laan van Meerdervoort 25, Den Haag.
Jhr. Mr. J.A. de Ranitz, advocaat, Laan van
Meerdervoort 1 F,

Den Haag.

Mr. J. Lechner, griffier Arrond. Rechtbank, Nassauplein Den Haag.
10,
R.J. Happel, drogist, Wagenstraat 63,

Den Haag.

Mr. S.K.D.M. van Lier, Laan Copes 46,

Den Haag.

G.J.C.A. Pop, Directeur-Generaal der Posterijen en
Telegrafie,

Den Haag.

J.P.J. Lorrie, bouwmeester, Smidswater 26,

Den Haag.

Firma Besseling & Schramade, effectenhandel, Nieuwe Den Haag.
Uitleg 29,
Johan Broek, leeraar in solozang, stemvorming en
uitspraak, Houtweg 15,

Den Haag.

Mevr. L.W. van der Meulen - Nulle, directrice Ned.
Kantwerkschool, Javastraat 68,

Den Haag.

Dr. C. van der Hoeven, Javastraat 56,

Den Haag.

L.M. Nieuwerkerk, banketbakker, Lange Voorhout 92, Den Haag.
Ds. H.C. van den Brink, Geref. Predikant, Leuvehaven Rotterdam.
33 b,
F. Schmidt-Degener, directeur Museum Boymans,

Rotterdam.

Dr. H. Bromekamp, leeraar Gymnasium, Bagijnhof 1, Dordrecht.
Allen opg. door den heer
Jac. Post,
Mej. F.E. Schouten, Heuvellaan 10,

Rotterdam.
Hilversum.
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J.G. Spaan, Elandsgracht 85,

Amsterdam.

Opg. door den heer P.
Neideck,

Amsterdam.

W.F.H. Burgers, Van Woustraat 27,

Amsterdam.

C.J. Wollring, Stadhouderskade 148,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
S. v. Lier Ez.,
S.C.H. Brons, Brouwersgracht 41,

Amsterdam.

C.H.S. Brons, Brouwersgracht 41,

Amsterdam.

J.H.D. Koppe, De Ruyterkade 85,

Amsterdam.

Allen opg. door mevr. A.C.
Veen - Brons, Zaandam.
J.F.H. Schmüll, Leidsche Gracht 26,

Amsterdam.

Opg. door den heer H.H.
Timmer,

Amsterdam.

R.W. Pitlo, p/a. firma Munnigh & Co., O.Z.
Voorburgwal 302,

Amsterdam.

Opg. door mevr.
Dell-Komps,

Amsterdam.

R. van Hinloopen Labberton, jur.-stud., Marnixstraat
386,

Amsterdam.

G.H.E. Nord Thomson, jur.-stud., Van Eeghenstraat
72,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
J.W. te Winkel,
G.H. Bührmann, Prinsengracht 51,

Amsterdam.

Opg. door den heer FW.
Heythekker,
C.R.H. Spoor, Saftlevenstraat 8,

Amsterdam.
Rotterdam

Opg. door den heer J.S.M. Rotterdam.
Havermans,
Henri Vles, Mathenesserlaan 223,

Rotterdam.

Opg. door Dr. W. v.
Everdingen,
Mej. Ida Nieuhuis, masseuse Jansstr. 12,
Opg. door Dr. J.B
Schepers,

Rotterdam.
Haarlem.
Haarlem.

A.F.H. Wiesenhaan, boekhandelaar, Groote Houtstraat Haarlem.
94,
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Opg. door den heer J.C.A. Haarlem.
Croïn,
Mej. S.W. de Kat, Wagenweg 56,

Haarlem.

Opg, door Mr. H.Ph. 't
Hooft,
P.J. de Hoop, burgemeester, Marktstraat,

Haarlem.
Sneek.

Opg. door Dr. V. Loosjes, Sneek.
E. de Haes, Dommelstraat,

Eindhoven.

J. van Best, Rechtestraat,

Eindhoven.

Ed. Sträter, Dommelstraat,

Eindhoven.

P. Haitsma Mulier, Dommelstraat,

Eindhoven.

J.W.L. v.d. Putt, Willemstraat,

Eindhoven.

G. de Vries, burgemeester,

Woensel bij Eindhoven.

H. van Woerkom, secretaris,

Woensel bij Eindhoven.

Allen opg. door den heer
P.P.J.A. v.d. Putt,
M.A. Nieboer,

Eindhoven.
Soest.

Opg. door den heer W.C.
Nieboer,
H. Hesselink, Westersingel 37,

Wageningen.
Groningen.

Opg. door den heer W.J.H. Groningen.
Dons,
H. Blans Kz., Oostzijde 55,

Zaandam.

Th, Blans, Oostzijde,

Zaandam.
Beiden opg. door het
Bestuur der

Afd. Zaanstreek.

J.M.L. van Gulick, Plantsoen 9 b,

Leiden.

G.H.J. Gunning, H. Woerd 7,

Leiden.

G. Jansen, Noordeinde 32,

Leiden.

A.J. ter Kuile, Rapenburg 109,

Leiden.

P. Langeveld, Rapenburg 100,

Leiden.

H.D.A. van Reenen, H. Woerd 42,

Leiden.

A.J.P. van Strijen, Breestraat 95,

Leiden.

J.W. v.d. Vlugt, Hooigracht 29,

Leiden.

C.J. de Vriese, Rapenburg 93,

Leiden.

H.F. van Walsem, Witte Singel 94,

Leiden.
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W.J. Louws, H. Woerd 47,

Leiden.
Allen opg. door den heer
C.F. Steijn,

Leiden.

J. Bik, Aalmarkt 4,

Leiden.

J.B. Ebbinge, Hartesteeg 5,

Leiden.
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B.E.M. Holthaus, Nieuwsteeg 33,

Leiden.

J. Krabbe, H. Woerd 171,

Leiden.

J.A. de Nooy, H. Rijndijk 52,

Leiden.

R. Paehlig, Papengracht 24,

Leiden.

C.F. Steyn, Steenschuur 18,

Leiden.

H.C.J. Gunning, Breestraat 63,

Leiden.

J.R. Penterman, Oude Vest 47,

Leiden.

J. Versteeg, Witte Singel 94,

Leiden.

Allen opg. door den heer
W.H. van Helsdingen,

Leiden.

G.J. Hayen, Ind. stud., Heerenstraat 12,

Leiden.

C.L. van der Bel, Rapenburg 105,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Leiden.
S. Bouman,
A. Linck, C.-I. Ambt., C 25, Oegstgeest bij
Opg. door Raden Soetan
Casajangan,
G. Jansen, jur.-stud, Noordeinde 32,

Leiden.
Leiden.
Leiden.

Opg. door den heer H.C.
Leemhorst,
Mej. E. Frankamp, phil. cand., Wasstr. 5,
Opg. door den heer M.v.
Leyden,

Leiden.
Leiden.
Leiden.

R.A.J. van Delden, gep. O.-I Ambt., Sweelinckstraat
53,

Den Haag.

Opg. door den heer W.F.
Gerdes Oosterbeek,

Den Haag.

Vereeniging ‘Oost en West’, Heulstr. 17,

Den Haag.

W. Koning, Rijswijksche Weg 217,

Den Haag.

Opg. door den heer J. van Rijswijk.
Zwieten,
H.H. Kramer, Tweebaksmarkt 60,

Leeuwarden.

Opg. door mevr. A.C. v.
Valkenburg - Gerdes
Oosterbeek,
Mevr. A.J.P. Pijnappel - Hengeveld, Terborchstraat,

Leeuwarden.

Zwolle.
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Mr. A.E. Baron van Voorst tot Voorst, Klein
Weezenland,

Zwolle.

Mej. C. Jordens, Deventerstraat 92,

Zwolle.

Allen opg. door Luit. W.
van Maanen,
B. van Houten, ontvanger, Emmawijk,

Zwolle.
Zwolle.

Opg. door Luit. N.T.
Carstens,

Zwolle.

Jonkvrouwe H.H.J. van Asch van Wijk, Drift 25,

Utrecht.

Opg. door Jhr. Mr. H. v.
Asch van Wijk,

Utrecht.

G. de Goey, p/a. firma Van Niekerk & Co., Utr.
Sigarenfabriek, Vreeburg C 40,

Utrecht.

Dr. P. Kloosterman,

Schiedam.
Opg. door mevr. M.
Hingman - Dobberke,

Johan van der Linden, Stationstraat,

Schiedam.
Waalwijk.

Opg. door den heer Willem Waalwijk.
P.M. Rosier,
Mej. A. Weber, Nieuwlandersingel,

Alkmaar.

Opg. door den heer J.A.
Vor der Hake,
W. Veelbehr, Molenstraat 10,

Alkmaar.
Enschedé.

Opg. door den heer I.
Nieuwenhuis,
Ds. T.H. Hoekstra, Predikant,

Enschedé.
Papendrecht.

Opg. door Mr. W. Dicke,
Dordrecht.
W. van Straalen Az., Achterweg,

's Gravenzande.

P. Wefers Bentinck, Cadet Art., K.M.A.,

Breda.

W. Beyerinck, Cadet der Genie., K.M.A.,

Breda.

G. Heshuizen, Cadet der Genie, K.M.A.,

Breda.

L. van Erpecum, Cadet Inf. O.-I.L., K.M.A.,

Breda.

Allen opg. door den heer J. Breda.
Fabius,
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Jongelieden-Afdeeling.
Mej. H. van Looy, Zijlvest 39,

Haarlem.

Opg. door mej. D. van
Ommeren,

Haarlem.

R.C. Franck, Aellertsbergstraat 32,

Haarlem.

J. Boes, Zijlstraat 66,

Haarlem.

J.A. Schepers, Ripperdastraat 11,

Haarlem.

J.A. van Gemund, Kl. Houtstraat 48,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
J.W. Hilbrander Jr.,
K. Fortuyn, Ged. O. Gracht 58,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer E.L.E. Haarlem.
Bakker,
Mej. N. Sevenhuysen, Ged. Voldersgracht 20,
Opg. door den heer M.v.
Crevel,
Mej. A.G. Schouten, Middenweg 53,

Haarlem.
Haarlem.
Watergraafsmeer.

Opg. door mej. W.J.
Bladergroen,

Amsterdam.

J.L.M. Coenen, Keizersgracht 62,

Amsterdam.

A. Boeye, Roelof Hartstraat 159,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
J.W. te Winkel,
A.J. Herbschleb, Koninginneweg 203,
Opg. door den heer D.
Burger,

Amsterdam.
Amsterdam.

Mej. D. Dangremont, Frans Halsstr. 44,

Amsterdam.

J.R. Voskuil, Keizersgracht 634,

Amsterdam.

Beiden opg. door mej. J.
Voskuil,
J. Nuyens, Weteringschans 231,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer C.
Glerum,
H.L. Sijpkens, Weteringschans 114,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer H.
Pekelharing,
Mej. J. Oudemans, Paulus Potterstraat 12,

Amsterdam.
Amsterdam.
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Opg. door mej. J. de
Ruiter,
A.M.H. Schepman, Rhoon A 4,

Amsterdam.
bij Rotterdam.

Groep België.
Beschermende leden.
Jaarlijksche bijdrage fr. 25.
F. Blondeel, 712 Oak Park Ave,
Oak Park Ill. Vereenigde Staten.

Jaarlijksche bijdrage fr. 10.
Suetens-Schleusner, Alf., kunstnijveraar, Lisperstraat, Lier.
Remonchamps, Leop., wijnkoopman, Antw. Stw.,

Lier.

Beiden opg. door den heer Lier.
Moens,
J. Nobels, Advt. Schepen van Onderwijs, Oude
Brusselsche Str.,

Mechelen.

Opg. door den heer Borms.

Gewone leden.
Gewone bijdrage fr. 5.
Mej. Maria Robert, Villa Côte Dor,

Sclessin bij Luik.

Opg. door Dr. W. Muller,
Utrecht.
Elleboudt, A., Best. Courrier d'Ost. en Zeewacht,
Kerkstr.,

Oostende.

Opg. door den heer
Lefèvre.
Landeloos, Leander, postklerk Br. Noord,

Brussel.

Opg. door den heer
Caspers.
De Backer, Hendrik, ordeklerk,

Kontich-Kazernen.

Buskens, Cornelis, ordeklerk,

Kontich-Kazernen.
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Ringoir-Callebaut, E., nijveraar, Fabriekplaats,

Aalst.

Permentier, D., onderw., Nieuwe Brugstr,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
P. Nijs.
De Kimpe, Adhem, spekslager, St. Janstr. 13,

Aalst.

Mej. Roosen, Schoolstr.,

Aalst.
Beiden opg. door den heer
J. Janssens.

Van Malderen, kunstschilder, Brusselsche Str.,

Aalst.

Opg. door den heer Art,
Buys.
Quintijn, Hektor, med.-stud., Boterstr.,

Aalst.

Opg. door Dr. Is. Bauwens.
Verhuyck, Leo, ordeklerk,

Oude God.
Opg. door den heer De
Backer, Kontich.

Bond der W. Vlamingen, 140 Van der Lindenstr.,

Brussel.

Opg. door den heer
d'Artois.
Possoz, E., 185 Citadellaan,

Gent.

Opg. door den heer
Mommaerts.
Dhondt, Cirkelstr.,

Oostende.
Opg. door den heer
Lefèvre.

J.W. Frater, kunstschilder, 42 Van den Peereboomlaan, Kortrijk.
Opg. door den heer Corn, Middelburg.
de Waal,
August Coppens, apotheker, 17 Nassaustr.,

Antwerpen.

Opg. door den heer Eg. de
Backer.
Van Hecke, Firmin, letterkundige,

Ertvelde.

Opg. door den heer Van
der Poorten Art.
Van Hoorenbeeck, apotheker, Ouden Bruul,

Mechelen.

Opg. door den heer Borms.
Dr. Van den Bulcke, Zuidlaan 110,

Oostende.
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Opg. door den heer G.
Lefèvre.
Edg. Schouppe-Nijs, Denderstr.,

Aalst.

E.H. van Dooren, St. Rombautscollege,

Mechelen.

E.H. de Groote, St. Rombautscollege,

Mechelen.

Beiden opg. door den heer
Borms.
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Camiel Marescaux, notaris,

Dilbeek.

Braun, Villa Reri, Guido Gezellelaan,

Brugge.

Van der Meersch, advocaat, Predikheerenstr. 24,

Brugge.

Van Renterghem, leeraar, Villa Olga, Koeienstr.,

St. Andries, Brugge.

De Vries, H., postklerk, Rossinistr. 4,

Kuregem, Brussel.

Opg. door den heer Woulff.
Gilis, Ch., leerkoopman, Lisperstr.,

Lier.

Vermaelen, L., nijveraar, Antw. Stw.,

Lier.

Beiden opg. door den heer
Moens.
De Grignart, krijgsdokter, Boulevard du Nord 76,

Charleroi.

Van Doeselaer, E., boekhandelaar, 73 Bruul,

Mechelen.

De Kock, Aug., Steenweg,

Mechelen.
Beiden opg. hoor den heer
Borms.

Dusoleil, 368 St. Gillisstr.,

Luik.
Opg. door den heer
Vrijdaghs.

Steenbrugge, Keizerskaai,

Oostende.

Olsen, E., zn., Stockholmstr. 3,

Oostende.

Beiden opg. door den heer
G. Lefèvre.
Van Ertvelde, Arth., leeraar, Bruss. Str.,

Aalst.

Opg. door den heer J.
Courteaux.
D'Hoir, Prosp., commies-griff., Groote Markt,

Aalst.

Opg. door den heer den
heer P. Nijs.
Van Lierde, Em., bediende Nazarethstr.,

Aalst.

Opg. door den heer V.
Dhondt.
Mej. Godijn, leerares Middelb. School, Rue des
Amitiés,

La Louvière.

Opg. door den heer Van
der Borght.
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Mej. Delattre, Leopoldstr.,

Aalst.

Jonckheere, Edm., nijveraar,

Dendermonde.

Beiden opg. door den heer
P. Nijs.

Groep Ned. Oost-Indië.
Baginda Hamonangan, Inl.
Schrijver, Ass. Res.
Kantoor,

Padang Sidempoean,
Sumatra.

Ali Sati bajo angin Losoeng Batoe,

Padang Sidempoean,
Sumatra.

Dja Endar Pinajoengan, Inl. klerk post- en
telegraafdienst,

Padang Sidempoean,
Sumatra.

Dja Goenoeng So Hilangon, onderwijzer,

Padang Sidempoean,
Sumatra.

Allen opg. door Dr. W. van Rotterdam.
Everdingen,
Aug. C.F. Cohen, Inspecteur Levensverzekering,

Weltevreden.

H. van Breen, Ingenieur B.O.W.,

Weltevreden.

Th.A. Bannet, 1e Commies Financiën,

Weltevreden.

A.M. Margadant,

Weltevreden.

E.J.F. Gaillard, Hoofd der School,

Tjilatjap.

A.K.G. Reurslag, Onderwijzer,

Tjilatjap.

Groep Ned. Antillen.
R.J. Beaujon, Loods en Havenmeester,

Aruba.

Opg. door den heer J.H.
Schrils,

Aruba.

Centr. Afr. Co.,

Chindi, Oostkust van
Afrika.

Buitenland.
R.W. Vroon, c/o. Brit.

M. de Goede, Bus 44, Beira,

Oostkust van Afrika.
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Mevr. C.M. de Goede - Mitlelbect, Bus 44,

Beira, Oostkust van Afrika.

Allen opg. door Dr. H.J.
Kiewiet de Jonge.
Mej. Ph. A.M.J.C. de Bruyn, Curhaus du Cap Ampeglio, Bordighera (Italië).
Opg. door Dr. H.J.A. v.
Voornveld,

Davos-Platz.

J.A. Da Silva, Neptuno 2 a,

Havana (Cuba).

J.H. van Hasselt, Prado 60,

Havana (Cuba).

Henry Brandt, Banco Nacional de Cuba,

Havana (Cuba).

Allen opg. door den heer
M.M. Pinedo,

Havana (Cuba).

A. Plate Hz., Ingenieur, p/a. Danubius Schiffsbau und Budapest, W.-I.
Maschinenfabriks A.G.,
Jacques van Straten, Bankbeambte, Semmelweisz Uteza Budapest, W.-I.
19,
Arend van Hoogstraten, Sekretär für Ungarn L.V.G.
‘Dordrecht’, Gebäude ‘Dordrecht’,
Allen opg. door den heer
C. Fledderus,

Budapest, W.-I.
Budapest, W.-I.

Mej. G. Veld, Meterstrasse 97,

Bremen.

W. Roghé, Bilsestrasse 7,

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

Mej. A. Barends, Schulstrasse 2,

Münster i/W.

B. Barends, p/o. Msns. W.R. Grace & Co.,

Antofagasta (Chili).

Beiden opg. door den heer Münster.
Joh. de Kanter,
W.P. Montijn, Aspirant-Vice-Consul, 116 Broadstr.
Room 35,

New-York.

Mej. J.C. Boersma,

Vaubourgh, Neuchatel.
Opg. door den heer H.D.
Boer,

Utrecht.

Secretarissen der Afdeelingen van Groep Nederland.
A l k m a a r : J.A. Vorder Hake, Park 24.
A l k m a a r : J.A. Vorder Hake, Kennemerpark 24.
A m s t e r d a m : S. van Lier Ezn., Nassaukade 358.
A m s t e r d a m (Stud.-Afd.): J.R. Kollewijn, Ruischstraat 10.
A m s t e r d a m (Vrije Universiteit); Jac. van Nes Cz., Bosb. Toussaintstraat 62.
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A r n h e m : W.G. Wieringa, Koningstraat 1.
B r e d a : W.J.L. Verhoeven, Veemarktstraat 27a.
D e l f t : D.H. van Everdingen, Oosteinde 154.
D e v e n t e r : Mr. I. Acquoy, Keizerstraat 26.
D o r d r e c h t : J. de Koning, Van Beverenstraat 7.
E i n d h o v e n : P.P.J.A. v.d. Putt, Willemstraat.
E n k h u i z e n : P.C. de Jong.
F i v e l i n g o : Mr. A.T. Vos, Appingledam.
G o u d a : J.H. v.d. Voort.
's G r a v e n h a g e : W.F. Gerdes Oosterbeek, Nicolaïstraat 50.
G r o n i n g e n : Mr. A. Rombach, Heereweg 51.
G r o n i n g e n (Stud.-Afd.): S. Scholtens, Viaduct 3.
H a a r l e m : Mr. H.Ph. de Kanter, Nieuwe Gracht 3.
's H e r t o g e n b o s c h : Mejonkvr. A. Baronesse van Hugenpoth.
H o o r n : R. van Duinen, Koepoortsweg 73 a.
K a m p e n : G. v. Mühlenfeld, Burgwal 75.
L e e u w a r d e n : Mevr. A.C. v. Valkenburg - Gerdes Oosterbeek, Willemskade
13.
L e i d e n : Dr. J. Heinsius, Wasstraat 29.
L e i d e n (Stud.-Afd.): W.H. van Helsdingen, Hooge Rijndijk 18.
N i j m e g e n : C.M.V. Roothaan, Gemeente-Ontvanger.
O o s t -F l a k k é e : J.H. Habig, hoofd der school, Oude Tonge.
R o t t e r d a m : J.J. Griss, Mathenesserlaan 238.
S c h i e d a m : Mevr. M. Hingman - Dobberke, Oostsingel 42.
S n e e k : Dr. V. Loosjes.
U t r e c h t : Mej. Dr. C.C. v.d. Graft, Mauritsstraat 15
U t r e c h t (Stud.-Afd.): J.J. Sprenger van Eyk, Oudkerkhof 44.
Wa g e n i n g e n (Stud.-Afd.); G.B.C. v.d. Feen, Hoogstraat 244 a.
Z a a n s t r e e k : Mevr. A.C. Veen - Brons, Stationsstraat 142, Zaandam.
Z u t p h e n : E. Werner, 2e Luit. Cavellerie, Beukerstraat.
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Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester: 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.W. Roessingh van Iterson J. Az., Gang Chaulan 25,
Weltevreden.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, P.B. 131, 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’, P.J. v. Wielink, Strassburgerstrasse 2,
Berlijn N.
B l o e m f o n t e i n : H.H. v. Rooyen, P.B. 553.
B r e m e n : H.v.d. Putt, Besselstrasse 12.
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 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. inlichtìngen 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, Sud-Russische Gesellschaft für Hanf- and
Seil-Industrie.
C 1 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, Vice-Consul der Nederlanden.
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 o n d e n : J.E A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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.
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.
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.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’. Secr. A.F.G. Smit, Stiftstrasse 8.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische Strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Seiten-Saal, Gebouw v/d. Berliner Lehrer-Verein.,
Alexander Platz, Berlijn C.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan 109).
D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
133 I.
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G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Zetel in ‘Hôtel Continental’, Via Cairoli, secretaris B. van Praag, P.B.
746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. D. Krabman, P.B. 1741.
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’, Columbia Hall, 52 Lexington
Avenue.
P a r i j s : ‘Neerlandia’, pa. 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 a t e r s o n (New-jersey): Vereeniging ‘Vriendenkring’. Secretaris J. Vos Lz.
P r e t o r i a : Secretaris F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secretaris Mr. J.P.L. Gelpcke, Strada, Paleologu 28, Bucarest.
S t . P e t e r s b u r g : F. Gerth van Wijk, secr., Spaskaja Oelitza 17. (lederen
eersten Dinsdag van de maand bijeenkomst der leden in Hôtel 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 : 119 Noordlaan, telefoon 6250. (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Kriigslaan
109).
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in 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. T. Greidants, 136 Waterstreet.
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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Iets over de vormen van de testamenten door Nederlanders in het
buitenland te maken
door Prof. Mr. D. Josephus Jitta, hoogleeraar te Amsterdam.
Ik wensch mijn landgenooten, die in het buitenland wonen, een lang leven toe, met
alles wat een lang leven aangenaam kan maken. Toch ga ik iets schrijven over hun
testament! Niet over den inhoud! Dat zou op zijn minst onbescheiden zijn. Maar wel
over den v o r m , de uiterlijke gedaante aan het schriftelijk stuk te geven. Een
bestuurslid van het Verbond vestigde onlangs mijne aandacht op dat punt. Ik gaf
dadelijk toe dat het zijn nut kon hebben eene korte uiteenzetting van de voorschriften
onzer wet te geven; alleen vond ik het moeilijk eene betrekkelijk (ingewikkelde
rechtskwestie in het bestek van een tijdschrift kortelijk te bespreken. Men deed een
beroep op mijne welwillendheid. Ik verklaarde mij bereid eene poging te wagen. Dat
doe ik nu.
Laat ik beginnen met te zeggen dat men zich twee hoofdvormen van een testament
kan voorstellen. De eerste hoofdvorm eischt de tusschenkomst van een openbaar
ambtenaar, b.v. een notaris; de tweede eischt dat niet, maar vergenoegt zich met een
enkel onderhandsch stuk.
Bij den eersten hoofdvorm zijn er verschillende manieren mogelijk, waarop de
ambtenaar zijn tusschenkomst verleent. Het kan zijn dat men den ambtenaar den
inhoud van zijn testament opgeeft, en dat hij dien inhoud plechtig bevestigt. Het kan
ook zijn dat men den inhoud voor den ambtenaar geheim houdt en hem alleen een
gesloten, behoorlijk gewaarmerkt stuk met zekere plechtigheid in bewaring geeft.
Bij den tweeden hoofdvorm, den enkel onderhandschen, meet de erflater het stuk
met eigen hand geheel schrijven, dagteekenen en onderteekenen. Hij bewaart het
dan zelf of vertrouwt het een' vriend toe; de plechtige bewaargeving bij een ambtenaar
blijft uit.
Er zijn wetgevingen die de beide hoofdvormen toelaten, o.a. de Fransche. Onze
wet doet het niet. Ziehier beknoptelijk den gedachtengang.
Vergelijkt men de twee hoofdvormen met elkaar, dan ziet men dat elke hoofdvorm
een voordeel heeft, dat de andere niet biedt, en een nadeel, dat bij de andere niet
bestaat. Het testament, door een openbaar ambtenaar opgemaakt of in bewaring
genomen, kan niet door hebzuchtige bloedverwanten verduisterd worden; daarentegen
bestaat het nadeel dat, wanneer men door een plotseling ongeval getroffen wordt en
men een testament wil maken of een vroeger testament herroepen, niets kan gebeuren
vóór dat de ambtenaar er bij is. Bij het enkel onderhandsch stuk is het juist omgekeerd.
Elk oogenblik kan men zijn testament maken, herroepen, vernietigen zelfs, maar het
gevaar van verduistering, en ook dat van vervalsching, is aanmerkelijk. Waarschijnlijk
kent ieder het enkel onderhandsche testament wel uit Fransche romans of
tooneelstukken; juist door het gevaar van verduistering geeft het aanleiding tot
verwikkelingen, spanning en verrassende ontknoopingen. In het Fransche wetboek
heet het enkel onderhandsche testament, het olographische, naar twee Grieksche
woorden die ‘geheel’ en ‘geschreven’ beteekenen. Onze wet kent die uitdrukking
‘olographiesch’ ook, maar gebruikt haar in anderen zin, namelijk in dien van een
eigenhandig geschreven en geteekend stuk dat bij een notaris in bewaring is gesteld,
en dus tot den eersten hoofdvorm behoort.
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Onze wet, ik herhaal het, acht de nadeelen van het enkel onderhandsche stuk zoo
groot dat zij het, in 't algemeen, niet de kracht van een testament toekent. Er zijn
enkele uitzonderingen in bijzondere omstandigheden, b.v. op zee, of voor enkele
bijzondere beschikkingen, b.v. aanstelling van executeuren, maar de regel is dat het
enkel onderhandsche stuk als testament waardeloos is.
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Zoo groot is de afkeer van onze wet voor het enkel onderhandsche testament, dat zij
het den Nederlander, die zich in het buitenland bevindt, zoo goed als verbiedt, ook
al laat de wet van het vreemde land, waar de Nederlander zich bevindt, het toe. Art.
992 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan ik het eerste lid woordelijk moet aanhalen,
zegt:
‘Een Nederlander, die zich in een vreemd land bevindt, zal geenen anderen
uitersten wil kunnen maken, dan bij authentieke akte en met inachtneming
van de formaliteiten, welke in het land, alwaar de akte verleden wordt,
gebruikelijk zijn.’
Het tweede lid van hetzelfde artikel laat wel een beperkt gebruik van het enkel
onderhandsche stuk toe, zoodat het voor enkele in de wet opgenoemde bijzondere
beschikkingen dienen kan, maar de regel is dat het enkel onderhandsche stuk, door
den Nederlander in het buitenland opgemaakt, als testament in Nederland waardeloos
is.
Op enkele moeilijkheden, de uitlegging van het woordelijk aangehaalde eerste lid
betreffende, heb ik nog te wijzen.
Onze wet eischt dat het testament van den Nederlander, die zich in een vreemd
land bevindt, opgemaakt worde b i j a u t h e n t i e k e a k t e . Elders in de wet vindt
men eene bepaling van het begrip ‘authentieke akte’. Het is zoodanige akte welke
in den wettelijken vorm is verleden door of ten overstaan van openbare ambtenaren,
die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. Toch is er bij de
toepassing op onze kwestie nog al zwarigheid.
In elk geval is de tusschenkomst van een buitenlandschen openbaren ambtenaar
noodig. Onze wet zegt niet wie die ambtenaar is en welke vormen hij moet in acht
nemen. Dat zou zij trouwens niet kunnen zeggen zonder in te grijpen in de macht
van den vreemden Staat. De vreemde wet, de wet van het land waar het testament
wordt opgemaakt, zal den ambtenaar aanwijzen en de vormen regelen. Maar de
Nederlander moet, wil hij dat zijn testament hier te lande als geldig erkend worde,
den vorm der enkel onderhandsche akte vermijden.
Maar nu komt nog iets.
De Nederlander handelt volkomen goed wanneer hij den inhoud van zijn testament
aan den vreemden ambtenaar kenbaar maakt, en van dien inhoud eene plechtige
oorkonde laat opmaken, op de wijze welke de vreemde wet voor dergelijke oorkonden
bepaalt. Maar is het ook voldoende dat het testament, door den Nederlander
eigenhandig geschreven en onderteekend, aan den vreemden ambtenaar in bewaring
worde gegeven?
Oppervlakkig zou men denken van ja. In Nederland zelf zou dat voldoende zijn;
waarom zou de wet nog strenger zijn voor den Nederlander, die in het buitenland is?
De waarborgen, welke de wet verlangt, zijn er. Gevaar voor verduistering of
vervalsching is er niet. Een enkel maal is ook wel door den rechter beslist dat het
voldoende was.
Toch moet ik het volgen van dien weg ontraden. De letter van de wet eischt een
uitersten wil bij authentieke akte. Geeft men het stuk in bewaring, dan is wel de akte
van bewaargeving door een openbaar ambtenaar opgemaakt, maar niet het testament
zelf. Daarom kan er een geschil ontstaan, wanneer men het eigenhandig geschreven
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en onderteekende stuk eenvoudig aan een vreemden ambtenaar in bewaring geeft,
ook al zou die ambtenaar aan den voet van het stuk of op den omslag (het in het
binnenland erkende geheime testament) eene plechtige verklaring schrijven. Natuurlijk
is het verstandiger een geschil te vermijden, als het mogelijk is.
Soms is er nog een andere weg. Aan sommige Nederlandsche consulaire
ambtenaren, bij Koninklijk Besluit aangewezen - dus niet aan alle ambtenaren van
dien aard - is, binnen hun ambtskring, de bevoegdheid gegeven mede te werken tot
de testamenten van Nederlanders. Men vindt die consuls in den Nederlandschen
Staatsalmanak en Nederlanders, die in een vreemd land vertoeven, kunnen inlichtingen
vragen aan de in dat land gevestigde Nederlandsche consuls, die wel hun eigen
bevoegdheid zullen kennen.
Het is wel merkwaardig dat de wet van 25 Juli 1871, houdende regeling van de
bevoegdheid der consulaire ambtenaren, uitdrukkelijk zegt dat Nederlanders
o l o g r a p h i s c h e - dat is eigenhandig geschreven en geteekende - en g e h e i m e
- dat is gesloten - testamenten aan de bevoegd verklaarde consuls in bewaring kunnen
geven. Hier is dus, krachtens uitdrukkelijk voorschrift, de bewaargeving voldoende.
Zoo is de wet! Ik heb getracht haar zonder veel omhaal te verduidelijken en neem
thans afscheid van den lezer.
A m s t e r d a m , Februari 1909.

Nederlandsche berichten in de Buitenlandsche Pers
door A.H. Kalis.
Een klacht voorkomende in het Handelsblad over het feit, dat geen der Parijsche
bladen eenige woorden gewijd heeft aan het optreden van Averkamps Acapellakoor
in de Fransche hoofdstad, heeft opnieuw mijn aandacht gevestigd op de
omstandigheid, dat over 't algemeen zoo weinig in de buitenlandsche pers wordt
meegedeeld, van al wat betrekking heeft op Nederland; een omstandigheid, die
trouwens algemeen bekend is en waartegen, vooral van de zijde van het Alg.
Nederlandsch Verbond, nog al opgekomen is, maar waarin helaas nog weinig
verandering ten goede valt te bespeuren, tenminste wat Frankrijk betreft. De Duitsche
en ook Engelsche journalisten toonen zich goedgunstiger gestemd tegen al wat
Nederlander heet en geven dan ook meestal verslagen van het optreden van
Nederlandsche kunstenaars; verslagen, die over 't algemeen vrij gunstig mogen
heeten. De meeste bladen nemen eveneens de verschillende telegrammen die hen uit
ons land bereiken op, ja sommige lezen zelfs Nederlandsche couranten en nemen
stukken daaruit over.
Dat echter in de laatstgenoemde manier van werken, voornamelijk der Duitsche
journalisten een groot gevaar schuilt, zal iedereen moeten toestemmen, die
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weet, dat het Nederlandsch een taal is, die op de redactie-bureaux der Duitsche bladen
weinig gekend wordt. Alleen de uiterlijke overeenkomst der beide talen, die den
Duitscher soms in de gelegenheid stelt een stukje Nederlandsch te lezen, geeft hem
den moed een Hollandsch artikel in 't Duitsch te vertalen. Met welk resultaat bleek
mij nog dezer dagen, toen een gedicht in Groningsch dialect, dat oorspronkelijk in
de Veenbode voorkwam, via het Hbld. vermoedelijk een plaatsje vond in de
Frankfurterzeitung onder den titel: ‘Die Friensche Loreley’. In een klein aanloopje,
wordt dan gezegd, dat er wel beweerd wordt ‘Frisia non cantat’ maar dat dit niet juist
is, want dat de Friezen zelfs hun Loreley hebben, die oorspronkelijk in de
‘Groningsche Veenboot’ had gestaan. Commentaar overbodig.
Nu betreft 't hier geen zaak van ernstig belang. Tenminste ik vond 't niet de moeite
waard de Frankfurter in te lichten omtrent de vergissing, die het blad hier o.a. beging,
door de provinciën Friesland en Groningen met elkander te verwarren; een vergissing
die ik toeschrijf aan de omstandigheid, dat de onder-de-streep-redacteur van het Hbld.
begon met ‘Na de Friesche, de Groningsche dichtkunst aangehaald.’ Nog minder
gevoelde ik roeping de overige fouten in 't stukje te verbeteren. Maar hoe gemakkelijk
kan 't zelfde niet voorkomen met belangrijker artikelen. En zeker is 't toch, dat 't oog
der buitenlanders alleen vallen zal, op die mededeelingen, die van algemeen belang
zijn en dat 't overnemen van dit brokje poëzie in dialect, een uitzondering heeten
mag.
En aan bezitten de Duitsche bladen nog Die Deutsche Wochenzeitung für die
Niederlande, die een onuitputtelijke bron voor hen is, voor alles wat Nederland betreft
en waarvan door hen dan ook een druk gebruik gemaakt wordt.
Hoe geheel anders is 't met de Franschen gesteld. Correspondenten in Nederland
hebben ze bijna niet. Zij betrekken hun berichten uitsluitend van de ‘Agence Havas’.
Wat de officieele berichten aangaat is dit correspondentiebureau goed ingelicht, daar
't, als ik mij niet vergis, in verbinding staat met 't Haagsch correspondentiebureau.
Maar een ofiicieel Nederlandsch bericht hier is 'n witte raaf. En dan de andere
berichten! De vertalingen van de Nederlandsche, die door hetzelfde bureau Havas
worden geleverd! Men moet eenigen tijd met dat bureau hebben gewerkt om te weten,
hoe slordig de berichten uit Duitsche en Engelsche bladen worden vertaald. Zoo
slordig soms, dat de vertalingen lijnrecht het tegenovergestelde geven van de
oorspronkelijke mededeelingen.
En Hollandsche bladen. Ze worden hier niet gelezen! Ze zijn hier bijna niet bekend.
Op een voordracht, die hij hield voor de Journalistenschool, besprak de heer René
Puaux, redacteur van de Temps de buitenlandsche politiek. Hij noemde daarbij de
verschillende bladen op, die 't goed zou zijn te lezen. 't Laatst kwam Holland, 'k
Verwonderde me werkelijk dat 't nog werd genoemd en spitste de ooren: En wat
kreeg ik te hooren. Een loftuiting voor de Nederlandsche pers! Ze was zoo degelijk
en goed ingelicht. Voornaamste bladen Nieuwe Rotterdamsche Courant en
Handelsblad, 'k Verheugde mij erin, dat de heer Puaux nog zoo goed was ingelicht.
Maar wat toen kwam bedierf weer alles. Hij wist dat natuurlijk niet van zich zelf,
maar had het van een van zijn vrienden. En zoo is 't nu met iedereen hier gesteld.
Toen ik aan 't onderhandelen was met de ‘Eclair’ om aan dat blad tot redacteur
voor de buitenlandsche politiek te worden benoemd, vroeg ik, nadat men mij had
verteld, dat een 80 buitenlandsche bladen die afdeeling van de redactie berechten:
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‘En hoeveel Hollandsche?’ ‘Geen een meneer, wij putten alles wat Nederland betreft
uit de Duitsche bladen en bovendien wat voor belang heeft Nederland voor ons.’
Mijn antwoord was kort. ‘Dan zullen die berichten wel niet heel juist zijn en
vermoedelijk wel wat oud. Want wat de Duitschers geven is niet heel vertrouwbaar
en meestal uit de oude doos. Is Nederland niet van belang voor u? De
Vredesconferentie en het Hof van Arbritage dan?’
Thans lees ik de voornaamste Fransche bladen en tracht het belangrijkste
opgenomen te krijgen. Wat echter nog al veel voeten in de aarde heeft en veel strijd
veroorzaakt met den 1 sten secretaris der redactie.
Mij dunkt, het bovenstaande is voldoende om te bewijzen hoe stiefmoederlijk
Nederland in de buitenlandsche pers wordt behandeld, 't Geeft tevens eenige punten
aan, waarin 'k meen, dat de oorzaak van deze stiefmoederlijke behandeling schuilt.
Hoe daarin nu verbetering te brengen? 'k Noemde zooeven de Deutsche
Wochenzeitung; ik wees op 't resultaat ten goede, dat dit blad voor ons reeds heeft
gehad.
Onder de vele bladen, die hier elken nacht door mijn handen gaan, vind ik bladen
in 't Fransch gesteld uit alle mogelijke landen, alle mogelijke werelddeelen. St.
Petersburg, Smyrna, Constantinopel. Servië heeft zijn Fransch weekblad De Servische
kwestie. De Russische revolutionnairen, vroeger in Londen, thans in Brussel, hebben
hun blad, geheel in Franschen dichtvorm opgesteld. Er wordt soms door de Fransche
bladen uit geput. Zou 't zoo kostbaar wezen ook zoo'n Fransch blad voor ons land
uit te geven. Zouden er geen personen gevonden kunnen worden, die, in 't belang
van de goede zaak, gratis hunne medewerking zouden willen verkenen? En zouden
de drukkosten van een klein week-, desnoods maandblad, zoo hoog zijn? 't Denkbeeld
van zoo'n blad is niet nieuw. 't Is reeds door anderen geuit. Maar 'k meende 't nog
eens in herinnering te moeten brengen, in de hoop, dat 't eenmaal verwezenlijkt moge
worden.
P a r i j s , Februari 1909.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag over 1908 uit Mexico D.F.
Evenals verleden jaar ben ik voortgegaan met het verstrekken van zoo uitvoerig
mogelijke inlichtingen aan allen, die zich op de eene of andere wijze tot mij hebben
gewend met aanvragen.
O.a. had ik het genoegen eene der meest bekende Nederlandsche huizen op het
gebied van land- en tuinbouwzaden van raad te dienen en verschafte ik deze firma
adressen van betrouwbare huizen en personen tot uitbreiding harer verbindingen.
In het bijzonder wil ik een geval vermelden, waarin een Ned. huis zich tot mij
wendde met een verzoek om inlichtingen betreffende eene onderneming, die zich
hier in Mexico zou bezig houden met opsporing en ontginning van petroleumvelden
en kon ik, dank zij goede verbindingen met voldoende uitvoerigheid daarover
mededeelingen doen, welke van dien aard geweest zijn, dat het Ned. huis zeker ervan
moet hebben afgezien om zich op eenige wijze met de bedoelde onderneming in te
laten.
Verschillende jongelui wendden zich tot mij om mij te raadplegen of het voor hen
wenschelijk zou zijn hun geluk hier te komen beproeven.
In verband met zulke aanvragen zou ik in het algemeen het volgende willen zeggen:
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Het is zoo vreemd, dat bijna alle jongelui, die zich in zulke gevallen tot mij richtten
en dus een zekeren ondernemingsgeest toonden, niet over voldoende
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middelen beschikken konden om het hier eens te beproeven en in het uiterste geval
terug te keeren naar Nederland of elders opnieuw hun geluk te beproeven. In de
meeste gevallen heb ik dan ook de verantwoording niet op mij willen nemen om
dadelijk raad te geven, vooral, daar de economische toestand van het land sedert
October 1907 zoodanig werd, dat groote slapte in zaken het gevolg was.
Iemand van te voren eene betrekking hier verschaffen zonder dat men hem
persoonlijk kent is door het volslagen ontbreken van Ned. Handelshuizen hier te
lande eene onmogelijkheid. Ik heb zoodoende velen teleur moeten stellen.
Herhaalde malen vroeg ik mij af hoe het toch komt, dat zoo weinig bemiddelde
jongelui ertoe besluiten om hier eens een kijkje te komen nemen en na de toestanden
te hebben bestudeerd, òf in den handel òf op nijverheidsgebied eigen zaken te
beginnen.
Het klimaat is verrukkelijk, daarover zijn allen het eens en de onbekendheid met
de taal is toch maar eene kwestie van betrekkelijk korten tijd.
Mijne bemoeiingen om rechtstreekschen uitvoer van Ned. vee naar Mexico te
bevorderen, hebben tot dusverre niet het gewenschte gevolg gehad. Mijn verzoek
om inlichtingen ten einde de wenschelijkheid en mogelijkheid te kunnen overwegen,
zijn blijkbaar volkomen verkeerd begrepen. Slechts van enkelen heb ik gegevens
ontvangen, die mij nuttig waren. Ik ontving minstens vijftig brieven van personen,
die zich als tusschenpersoon aanboden of die als begeleider van het vee wilden
optreden. Drukke bezigheden hebben mij verhinderd al deze brieven te beantwoorden.
Daarvoor mijn verontschuldiging.
Zij, die zich met rechtstreekschen invoer van Ned. vee in Mexico zouden willen
bezighouden, moeten tevreden zijn met het verkrijgen van goede, doch niet
buitensporige prijzen. Zij kunnen in dat geval op voldoenden afzet rekenen, doch
slechts onder de voorwaarde, dat een en ander op grootere schaal plaats kan hebben
en eene stoomvaartmaatschappij ertoe kan worden bewogen om eene verlaging van
de vrachtprijzen toe te staan.
Over het verkrijgen van eene verlaging der vrachtprijzen heb ik met de agenten
eener stoomvaartmaatschappij in Nederland, die zich tot mij wendden, briefwisseling
gevoerd, doch het scheen mij uit hun laatste schrijven toe, alsof zij niet de moeite
wilden nemen er bij hun maatschappij op aan te dringen en liever het werk van de
zijde van den verzender wilden gedaan zien.
Opmerking verdient nog het feit, dat door een groep vooruitstrevende Hacendados
(landgoedbezitters) eene vereeniging van rundveekweekers in het leven is geroepen
‘Sociedad de Granaderos Mexicanos’, welke onder andere heeft ingericht een
rundveestantboek. Eene der hoofdrassen, welke door deze vereeniging worden
ingeschreven is de ‘raza holandesa’, zonder dat er een grens wordt getrokken tusschen
Nederlandsch en Friesch rundvee.
Het is mij bekend, dat hier als de beste exemplaren worden beschouwd, die, welke
afkomstig zijn van de bekende Friesche fokkerij ‘Cuperus’, die ik in verbinding
bracht met de zuster-vereenigingen in Nederland.
Met bijzonder genoegen veroorloof ik mij even aan te
s t i p p e n , d e g e l u k k i g e s a m e n w e r k i n g v a n h e t A.N.V. m e t d e
afdeeling Handel van het Departement van Buitenlandsche
Z a k e n , w a a r d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t A.N.V. z u l k
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eene schoone gelegenheid is geboden om rechtstreeks
werkzaam te kunnen zijn in het belang van Ned. Handel.
Het geregeld lezen van ‘Handelsberichten’, uitgegeven door de afdeeling Handel,
is van zeer veel belang voor onze vertegenwoordigers, daar het ons een denkbeeld
helpt vormen, wat voor den Handel van belang mag worden geacht. Voorts biedt dit
blad plaatsruimte aan die artikelen, welke, hoewel uiterst belangrijk voor den Ned.
Handel, voor de meeste lezers van ons maandblad Neerlandia weinig belangrijks
zouden hebben. Een woord van waardeering aan onze regeering en aan ons
hoofdbestuur, welke deze uitmuntende samenwerking mogelijk maakten, dunkt mij
hier wel geplaatst.
Over den economischen toestand van Mexico wil ik in het kort melden, dat de
zaken sedert October 1907 zeer geleden hebben. De mijnbouw begint slechts zeer
langzaam op te komen van de bijna volkomen verlamming tengevolge der algemeene
crisis en wij kunnen eigenlijk hier eerst dan weer goede tijden verwachten, zoodra
de prijzen van zilver en koper en andere uitvoerartikelen van dit land belangrijk
stijgen.
Van groot belang wordt geacht de intrekking van Art. 144 van het voorstel voor
de nieuwe mijnwet, waarbij aan vreemde maatschappijen het recht werd ontzegd om
mijnen te bezitten in Mexico, terwijl vreemdelingen geen mijnen zouden kunnen
bezitten in de grens-staten, zonder bijzondere toestemming van het hoofd van het
uitvoerend gezag.
Tot onze vreugde hebben wij hier in Mexico eene toenemende belangstelling in
Nederland kunnen opmerken voor dit land, niet alleen van officieele zijde o.a.
gebleken bij gelegenheid van het bezoek van H.M.'s ‘Gelderland’ ter overbrenging
der Kon. onderscheiding van het Grootkruis der orde van den Ned. Leeuw, waarmede
President Porferio Diaz werd begiftigd, doch ook van particuliere zijde, o.a. door het
bezoek van de heeren Theo de Veer en Simons, Ned. dagbladschrijvers; de eerste
verbonden aan ‘Op de Hoogte’, de tweede aan het dagblad ‘De Telegraaf’, en dat
van verschillende toeristen.
Het is voor het welzijn van het land zeker te betreuren, dat de uitgestrekte landerijen
in het Noorden zich in handen bevinden van een zeer beperkt aantal grootlandbezitters
en men een eigenlijken middenstand bijna in het geheel niet kent.
De berichten over de Ned. Kolonie hier ter stede zijn gelukkig volkomen
bevredigend. Men is er door het voortdurend toenemen van het aantal leden in
geslaagd de Ned. Vereeniging eenigszins uit haar toestand van ‘zorgenkind’ op te
heffen, en we vertrouwen, dat de landgenooten die ons in het afgeloopen jaar
bezochten, aangename herinneringen van onze club zullen hebben medegenomen.
Twee leden van ons Verbond, beiden leden der Vereeniging, verlieten ons; de heer
M. Mierloo, reeds op jaren, die in zijne hoedanigheid als kunstenaar naar Europa
vertrok, en met het oog op zijn leeftijd tot ons leedwezen waarschijnlijk niet meer
in ons midden zal terug keeren, en de heer W.B. Barbe, lid van het bestuur, die in
een der steden van het binnenland eene betrekking aannam, en die als bibliothecaris
ook voor de boekerij van het A.N.V. moeilijk te vervangen zal zijn. Door overlijden
verloor de Ned. Kolonie een harer leden, den heer F.C. Steffens, lid van het A.N.V.
en medeoprichter der Ned. Vereeniging alhier.
Het bestaan der Belgisch-Ned. Club is van korten duur geweest.
Het is een bevredigende omstandigheid, dat de kwesties in der minne geschikt
zijn, zoodat nog eenige Vlamingen zich bij ons aansloten.
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Met groote opgewektheid werd de verjaardag van H.M. de Koningin gevierd ten
huize van den heer Consul-Generaal Kosidowski, alsook in de lokalen onzer
vereeniging.
Het Sint-Nicolaasfeest werd dit jaar voor het eerst op echt Holl. wijze gevierd,
dank zij de welwillende bemoeiingen van mevr. Grothe, echtgenoote van den
voorzitter der Ned. Vereeniging, welke met andere dames de noodige toebereidselen
maakte en onze Hollandsche jeugd met hare vriendjes een heerlijken tijd verschafte.
Aandacht verdienen voorts de pogingen aangewend
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door een onzer landgenooten, tot het bevorderen van emigratie van Javanen naar
tropisch Mexico; het is zeker, dat voor hen in het tropische gedeelte dezer republiek
een ruim arbeidsveld zal gevonden kunnen worden en dat, wat loonen betreft, zij
zeer veel meer zullen verdienen dan nu het geval is. Met het oog op de dichte
bevolking van Java, zou een emigratie van Javanen op Mexico op groote schaal
waarschijnlijk tot verbetering van de economische toestanden in Java leiden.
J. TEN NAPEL,
Vert, van het A.N.V.
31 Dec. 1908.
Bovenstaand verslag is eenigszins bekort met het oog op de beperkte plaatsruimte.
Red.

Jaarverslag over 1908 uit Genua.
Voor den vertegenwoordiger te Genua van het A.N.V. kenmerkte het jaar 1908 zich
niet door de eene of andere buitengewone gebeurtenis.
In die hoedanigheid ontving ik, evenals voorheen, eenige vragen om allerlei
inlichtingen op handelsgebied, aan wier beantwoording ik mijn volle aandacht
geschonken heb. Ook heb ik zooveel mogelijk gehoor trachten te geven aan tallooze
verzoeken van verzamelaars van prentbriefkaarten of van postzegels in Nederland,
om door mijn tusschenkomst in briefwisseling te geraken met liefhebbers van
prentbriefkaarten of postzegels, in Italië woonachtig, iets, wat met moeielijkheden
gepaard gaat.
Een Nederlandsch onderwijzer, die er ernstig over scheen te denken om in Genua
een school op te richten voor de kinderen der hier gevestigde Hollanders, moest ik
tot mijn oprecht leedwezen ontraden aan zijn voornemen gevolg te geven, met het
oog op het verschil in jaren, godsdienst en stand der kinderen, en het daaruit
voortspruitende gemis aan levensvatbaarheid van zulk een school.
Aan het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer te 's Gravenhage, heb ik
gaarne en zonder eenig voorbehoud mijn medewerking toegezegd.
Gedurende het verslagjaar nam het aantal der te Genua gevestigde Nederlanders
door verschillende oorzaken eenigszins af, waardoor ook het getal leden van het
A.N.V. hier een geringe vermindering onderging.
De Nederlandsche kolonie te Genua gevoelt blijkbaar nog steeds weinig behoefte
aan aansluiting, hetgeen zeer te betreuren valt, en natuurlijk de oprichting eener
Zelfstandige Afdeeling van het A.N.V. hier-ter-plaatse bijzonder tegenwerkt. Gelukkig
echter kunnen de societeits-avonden in het gezellig lokaal onzer Nederlandsche
Vereeniging blijven bogen op de vrij trouwe opkomst van enkele harer leden.
De leestafels van ‘Hôtel Continental’, waar de zetel onzer Vereeniging tot aller
tevredenheid gevestigd bleef, werden ook in het afgeloopen jaar door het Hoofdbestuur
en de Boeken-Commissie van het A.N.V. voorzien van 4 tijdschriften, die, evenals
de Hollandsche dagbladen, er door den eigenaar van dit hôtel ter lezing gelegd, een
‘trekpleister’ waren voor vele leesgierige landgenooten, al of niet leden van het
A.N.V. of van de Nederlandsche Vereeniging.
Voor de Nederlandsche boekerij werd daarentegen in het algemeen maar weinig
belangstelling getoond,... hetgeen m.i. alleszins pleit voor den goeden smaak van de
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Hollanders te Genua. Ook het Zeemanshuis ontving geregeld lektuur van de
Boeken-Commissie, wat vele Hollandsche zeelieden werkelijk zeer op prijs stelden.
De gezagvoerders van Nederlandsche schepen, die de haven van Genua aandoen,
worden bij hun aankomst in het belang der bemanning door het Consulaat-Generaal
opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid van Hollandsche couranten en boeken in
een der zalen van het Zeemanshuis.
Het correspondentschap van de Postzegelafdeeling van het A.N.V. ging in Maart,
wegens vertrek van Jhr. T.M. van Spengler, over in handen van den heer H.G.
Hartsuijker, die reeds zijn eerste postpakket naar Gent verzonden heeft. Het zij mij
hiermede vergund Jhr. Van Spengler nogmaals mijn welgemeenden dank te betuigen
voor zijn medewerking, ten bate van ons Verbond in het algemeen, en de Vlaamsche
Beweging in het bijzonder.
Ook in het afgeloopen jaar werden wederom eenige portretten van H.M. de
Koningin, uitgegeven door het A.N.V., door mij onder de leden verspreid.
Den 31sten Augustus vierden vele der hier toen aanwezige Hollanders den
verjaardag onzer innig geliefde Koningin met een gemeenschappelijken maaltijd (zie
het Sept.-nr. van Neerlandia), terwijl tegen het einde van November het bezoek van
Hr. M.'s Pantserdekschip ‘Utrecht’ aan de haven van Genua opnieuw voor enkelen
onzer met feestelijkheden gepaard is gegaan.
H.C.T. HENNIG,
Vert. van het A.N.V. te Genua.
Febr. 1909.
Enkele jaarverslagen van vertegenwoordigers wachten op
plaatsruimte.
Red.

Afdeeling Berlijn.
De secretaris, de heer P.J. van Wielink, schrijft:
De eerste Openbare Liederen- en Duettenavond van de Vereeniging ‘Het
Hollandsch Gezelschap’ te Berlijn vond plaats op Donderdag 11 Februari l.l. De
Vereeniging was hiertoe in staat gesteld geworden, door hare leden mevrouw Maria
C. Verschoor-Groeneveld (Mezzo-Sopraan) en den heer Pieter Verschoor
(Comoponist-Pianist, zoomede haren voorzitter den heer W.F. van Heusden, die zich
hiervoor welwillend beschikbaar gesteld hadden. In de kleine Concertzaal van het
gebouw der Berliner-Lehrerverein, waren ruim 200 personen te zamen gekomen,
hoofdzakelijk landgenooten, die met veel belangstelling de zangnummers volgden
en warm toejuichten. Voorde moeite, die de medewerkenden zich voor dezen avond
getroost hebben, behoort hun onzen warmen dank, want wij bereikten, dat onze
Afdeeling in ruimer kring bekend werd.

Afdeeling Bremen.
Hoewel eerst kort geleden opgericht, zond de secretaris, de heer S. van West, toch
reeds een jaarverslag in, waarin het ontstaan der Afd. al in Neerlandia vermeld, wordt
beschreven.
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Het verslag eindigt aldus: ‘Dat de oud-Hollandsche gezelligheid er nog inzit, blijkt
wel op de wekelijksche avondjes. Er wordt dan gemuciseerd, voorgedragen, gezongen
en vooral geboomd.
Een heerlijke verrassing was de ontvangst van een prachtige verzameling
boekwerken, die er zeker toe zullen bijdragen om den band tusschen de hier
vertoevende landgenooten nog hechter te maken.
Bij 't eindigen van dit korte overzicht nog een warm woord van hulde aan v.d.
Putt, door wiens toedoen de Hollanders elkaar hier gevonden hebben en door wiens
energieke en belangelooze arbeid de Holl. Club nu reeds zoo'n levenskracht bezit,
dat zij, we hopen het allen, in de toekomst een blijvend krachtig gedenkteeken worden
zal.’
Op de jaarvergadering werd het bestuur der Holl. Club samengesteld uit de
volgende heeren: H.C.
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Stock, voorzitter; J.J.M. Lion, 2e voorzitter; S. van West, 1e secretaris H.J. van
Beekum, 2e secretaris; M. Porrenga, penningmeester; T. Linzen en J.A. Ultee,
commissarissen.
Besloten werd den Holl. consul te Bremen, den heer H. von Gröning, tot
eere-voorzitter der Vereeniging te benoemen. Verder werd den heer v.d. Putt, die
dezer dagen naar Holland vertrok, uit waardeering voor hetgeen de Club aan hem te
danken heeft, het eerelidmaatschap aangeboden.
***
Uit een later schrijven:
Op onze laatste vergadering werd het plan gevormd een feestavondje in te richten
in April. Verder werd besloten, ons clublokaal naar café ‘Hohenzollern’ te verplaatsen
en voortaan Maandagavond bijeen te komen. De heer W. Roghé hield Dinsdagavond,
23 Februari, een belangwekkende lezing over Hagenbeck en zijn park bij Hamburg.
Een voorbeeld ter navolging!

Karlsbad.
Dr. H. Breitenstein, onze vertegenwoordiger te Karlsbad, is van zijne studiereis naar
Java teruggekeerd en heeft 1 Maart (en niet 1 April, zooals wij in het
November-nummer medegedeeld hebben), aldaar zijne praktijk hervat.

Noord-Nederland
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering - zal ditmaal gehouden worden op Zaterdag 1 Mei te D o r d r e c h t
in H o t e l P o n s e n , tegenover het station.
Punten van behandeling:
I. Opening der vergadering te e l f u u r door den Voorzitter.
II. Jaarverslag over 1908 door den Secretaris.
III. Rekening en verantwoording over 1908 en begrooting voor 1909, door den
Penningmeester.
IV. Verkiezing van 2 vertegenwoordigers van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht (aftr.);
Dr. D. Bos, Winschoten.
2. Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen (aftr.);
Pastoor F.J.H. Evers, Duivendrecht.
V. Verkiezing van 5 leden voor het Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Mr. W. Dicke, Dordrecht (aftr.);
Dr. A.W. van Geer, Groningen.
2. Prof. dr. J. te Winkel, Amsterdam (aftr.);
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3.
4.
5.

Dr. J.W. Wicherink, Alkmaar.
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle (aftr.);
S.H. Tjabring, Utrecht.
Mej. Cath. van Rennes, Utrecht (aftr.);
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Mej. Joh. A.W. Naber, Amsterdam.
Mej. Anna Polak, 's Gravenhage.

(Mej. Dr. J.A. Nijland (aftr.) heeft verzocht niet meer in aanmerking te komen,
omdat zij de bestuursvergaderingen niet kan bijwonen).
VI. Voorstellen van het Groepsbestuur.
a. Er worde een vaste propaganda-commissie benoemd, die een
beknopt propaganda-boekje samenstelle, den propagandist voorlichte
en in die plaatsen, waar geen Afdeelingen zijn, geschikte
correspondenten zoeke;
b. De Alg. Vergadering machtige het Bestuur voortaan de reiskosten
van een Afd.-afgevaardigde naar de Groepsvergadering in Maart
uit de Groepskas te vergoeden.
VII. Voorstellen van de Afdeelingen.

Haarlem en omstreken.
Groep Nederland van het A.N.V. verzoeke aan het Hoofdbestuur eene commissie te
benoemen om een onderzoek in te stellen naar de (geldelijke en andere) gevolgen
van een mogelijke omzetting van het maandblad Neerlandia in een weekblad en van
de aanstelling van een bezoldigd, onafhankelijk redakteur.
(Het Groepsbestuur vereenigt zich met dit voorstee).

Alkmaar en omstreken.
De Groepsvergadering spreke zich uit voor de opheffing van het maandblad
Neerlandia in zijn tegenwoordigen vorm en voor de oprichting van een goedkoop,
geïllustreerd tijdschrift, lees- en genietbaar voor alle leden van het A.N.V. en
dienstbaar gemaakt aan de verlevendiging van ons stambewustzijn, de versterking
van ons gevoel van eigenwaarde als Groot-Nederlanders, en de verbreiding onzer
Verbondsbeginselen en doeleinden. Dit tijdschrift, ten behoeve waarvan zoo noodig
de gelden kunnen worden aangewend, welke door vervorming van Neerlandia vrij
komen, zal twee keer 's maands dienen te verschijnen. Het worde n i e t kosteloos
aan de leden van het Verbond rondgezonden. De inteekenprijs voor hen worde echter
zoo laag mogelijk gesteld. De Groepsvergadering drage aan een uit de leden van het
A.N.V. te kiezen commissie op, de mogelijkheid van de oprichting en instandhouding
van zoodanig tijdschrift te onderzoeken, in verband met de eischen, waaraan het,
indien 't aan zijn doel zal beantwoorden, moet voldoen, en ook in verband met de
veranderingen, die Neerlandia zal moeten ondergaan, en van hare inzichten zoo
spoedig mogelijk kennis te geven aan het Groepsbestuur, dat, alvorens beslissende
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stappen te doen, een bijeenkomst van bestuursafgevaardigden der Afdeelingen van
Groep A zal beleggen.
To e l i c h t i n g . Neerlandia, hoe belangrijk en ernstig zijn inhoud gewoonlijk ook
zij, wordt door 95 van de 100 leden ongelezen ter zijde gelegd. Men vindt den inhoud
ervan grootendeels droge, onleesbare kost. Neerlandia mist daardoor zijn bestemming
om de leden over Groot-Nederlandsche belangen en gebeurtenissen in te lichten,
terwijl het tevens als propagandatijdschrijft, begrijpelijkerwijs niets beteekent. Een
en ander wordt veel beter - ja feitelijk alleen maar - bereikt, door de uitgave van een
tijdschrift in den trant van Wereldkroniek of De Prins, hetwelk dan vaker moet
uitkomen dan Neerlandia tot dusver deed. Neerlandia moet dan weer worden tot een
slechts enkele keeren per jaar (om de drie maanden b.v.) verschijnend geschriftje,
dat in hoofdzaak gevuld wordt met min of meer officieele berichten en voornamelijk
dient als orgaan van gedachtenwisseling als verbindend orgaan, tusschen de
verschillende besturen en commissies der Verbondsgroepen, der Afdeelingen (Groepsen Zelfstandige), der Nederlandsche Vereenigingen in het buitenland, der
Verbondsvertegenwoordigers, der Vereenigingen, die met het A.N.V. in eenig verband
staan (‘Onze Vloot’, ‘Tuchtunie’, enz.) en dergelijke.
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Amsterdam (Burger-Afdeeling).
a. De Afdeeling Amsterdam is van oordeel, dat het wenschelijk is het Hoofdbestuur
meer commissiën ter zijde te stellen tot het behandelen van onderdeelen, waardoor
de veelomvattende taak van het Hoofdbestuur verlicht zal worden. Dit in het algemeen,
meer in het bijzonder het volgende:
De Afdeeling Amsterdam verzoekt het Hoofdbestuur bijzondere aandacht te wijden
aan immigratie en, zoo noodig, een commissie daarvoor in het leven te roepen.
b. De Afdeeling Amsterdam verzoekt het Hoofdbestuur in studie te nemen, op
welke wijze beroemde Nederlanders, door hun levensbeschrijving uit te geven, ter
kennis van het volk gebracht kunnen worden.

Breda en omstreken.
a. In elke Afdeeling van het A.N.V. worde eene ‘Commissie van propaganda’
benoemd, welker taak is, de beginselen van het Verbond in ruimen kring bekend te
maken, bij onjuiste voorstellingen van zijn doel en streven deze te bestrijden, en
leiding te geven aan de beroepspropaganda;
b. Het Groepsbestuur wijde meer dan tot dusver zijne aandacht aan de pogingen
der Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’ en der ‘Vereeniging tot verbering van
den Volkszang’ en werke met deze vereenigingen praktisch samen, ter bereiking van
het gemeenschappelijk doel;
c. Het Hoofdbestuur beperke den arbeid van het Algemeen Nederlandsch Verbond
zooveel mogelijk en trede alleen op, waar t a a l - e n s t a m b elangen zulks vereischen.

Zaanstreek.
a. Loopt 't A.N.V. geen gevaar, door te veel hooi op zijn vork te willen nemen, de
krachten zijner bestuurderen en afdeelingsbesturen te versnipperen en daardoor 't
groote doel voorbij te streven?
To e l i c h t i n g . 't Verbond doet o.i. beter zaken als: Verkeersbeweging,
Tuchteloosheid, Vereenvoudigde Spelling enz. over te laten aan de meer in 't bijzonder
daarvoor aangewezen vereenigingen.
b. 't Is wenschelijk de Afdeelingen in één gewest nader tot elkaar te brengen, door
bijv. 't houden van Gewestelijke Vergaderingen.

Groningen.
Het is gewenscht, dat hetzij vóór, hetzij na de jaarlijksche algemeene vergadering
een bijeenkomst gehouden worde van het Groepsbestuur met afgevaardigden der
Afdeelingsbesturen, op dezelfde wijze als die bijeenkomsten reeds eenige malen
hebben plaats gehad.
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Hoorn en omstreken.
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. neme het initiatief tot het houden eener
tentoonstelling, waarop in beeld gebracht wordt allerlei op het gebied van
oud-Nederlandsche gebruiken en gewoonten.

Wageningen (Stud.-Afd.).
Het is wenschelijk, dat er meer voeling worde gehouden tusschen het Groepsbestuur
en de Afdeelingen, en dat zwakke Afdeelingen krachtdadig door het Groepsbestuur,
of door een daartoe ingestelde commissie, zoowel geldelijk als zedelijk worden
gesteund.

Haarlem (Jongel.-Afd.).
Het instellen van een draagteeken. (De heer Hammelburg, bestuurslid der Jongel.
Afd. te 's Gravenhage ontwierp zulk een teeken).
(Het Groepsbestuur is er niet voor).

Rotterdam en omstreken.
M o t i e : De algemeene vergadering van de Afd. Rotterdam, gehouden op 16 Febr.
te Rotterdam, spreekt hare overtuiging uit, dat het dringend noodzakelijk is, dat èn
besturen van Afdeelingen èn de leden van het Verbond den strijd blijven volhouden
tegen het onnoodig gebruik van vreemde t a l e n (afgezien van het misbruik van
vreemde w o o r d e n ) in advertenties, omzendbrieven, aankondigingen e.d. en alle
gepaste middelen aanwenden, om dat gebruik te verminderen of te voorkomen door
dit personen of lichamen op gepaste wijze onder het oog te brengen.
VIII. Voordracht over een bijzonder Nederlandsch belang, vermoedelijk: de nationale
beweging op muzikaal gebied.
(Het bestuur is nog in onderhandeling over een spreker).
IX. Bepaling der plaats, waar de volgende Algemeene Vergadering zal worden
gehouden.
(Afdeelingen, die bereid zijn haar in 1910 te ontvangen worden verzocht haar
afgevaardigde(n) een volmacht mee te geven).
Half zes: G e m e e n s c h a p p e l i j k e m a a l t i j d in Hotel Ponsen.
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Half negen: Voorstelling in den Schouwburg van het mirakelspel: M a r i k e n v a n
N i e u m e g h e n , door de Rotterdamsche onderwijzers-tooneelvereeniging, onder
leading van den heer C. Regoor.
Einde half elf.
Deze voorstelling wordt aangeboden door de Afdeeling Dordrecht.
Voor afgevaardigden en Groepbestuurders met hunne dames zullen plaatsen
besproken worden, indien zij vóór 25 April daartoe den wensch kenbaar maken aan
den secretaris der Afd. Dordrecht, den heer J. de Koning, Van Beverenstraat 7.
De leden van het A.N.V. hebben op nader te bepalen voorwaarden toegang tot de
voorstelling.
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 28 A p r i l doen
inschrijven bij ondergeteekende.
Prijs f 2.50, zonder wijn.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.

Vergadering van het Bestuur van Groep Nederland op Zaterdag 6
Februari 1909, gehouden te Rotterdam.
(Beknopt verslag).
A a n w e z i g de heer Marc. Emants, onder-voorzitter; mej. E. Baelde en de heeren
Prof. dr. P.J. Blok, Dr. F. Buitenrust Hettema, Mr. A.B. Cohen Stuart, Dr. N.
Mansvelt, Th. Nolen, Dr. J.B. Schepers, Jhr. Mr. H. Smissaert, Dr. P.V. Sormani en
C. van Son, secretaris.
A f w e z i g m e t k e n n i s g e v i n g de dames Dr. J.A. Nijland en Cath. van
Rennes en de heeren Mr. W. Dicke, Dr. W. van Everdingen, Jhr. Mr. O. van Nispen
tot Sevenaer en Prof. dr. J. te Winkel.
De heer Emants leidt de vergadering.
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P u n t I. N o t u l e n d e r v o r i g e v e r g a d e r i n g , onveranderd goedgekeurd.
P u n t II. I n g e k o m e n s t u k k e n , o.a.:
1. Schrijven van de vereeniging V.E.O., waarin wordt meegedeeld, dat zij geen
onderzoek instelt naar de wenschelijkheid der afschaffing van het Fransch als
toelatingseisch voor H.B.S. en Gymnasium, maar wel in 1904 aan hare afdeelingen
de vraag heeft voorgelegd en van de Afd. Arnhem een bevestigend antwoord heeft
ontvangen. (Zie blz. 138 van ‘Aansluiting tusschen L.O. en M.- en Gymnasiaal
Onderwijs’, rapport van het Hoofdbestuur van V.E.O. 1904).
Besloten wordt, dat vanwege Groep Nederland van 't A.N.V. aan de onderwijzersen leeraars-vereenigingen en genootschappen in ons land en de Oost de vraag eens
worde voorgelegd, met verwijzing naar hetgeen de Afd. Arnhem van V.E.O. indertijd
daarover in het midden heeft gebracht.
2. De secretaris leest eenige brieven voor van personen, die bedankten als lid van
't A.N.V. om zonderlinge redenen. De een, omdat het bestuur niet of weinig het
Duitsche gevaar bestrijdt, een ander, omdat hij zich kosmopoliet voelt, een derde
omdat hij 't land verlaat, een vierde omdat hij niet overweg kan met een
Afdeelingsbestuurslid enz. De opmerking mag wel eens gemaakt worden, dat het
A.N.V. juist ten doel heeft met opzijzetting van kleine verschillen, aaneensluiting
der Nederlanders over de geheele wereld te bewerken voor één groot doel, de
handhaving en versterking onzer nationaliteit en dat men beter doet in het Verbond
te blijven als men oordeelt dat het bestuur in een of ander opzicht faalt en niet krachtig
genoeg optreedt. Dan kan men beier zijn invloed ten goede aanwenden.
3. Van den secr.-penningm. der Afd. Kampen is een uitvoerig schrijven ingekomen
waarin hij meedeelt dat, indien er niet meer belangstelling komt, de Afd. zal moeten
worden opgeheven. Besloten wordt alsnog pogingen aan te wenden de Afd. te
behouden.
4. Schrijven der heeren Cohen Stuart en Smissaert, dat zij hun benoeming tot leden
der commissie voor praeadvies bij wijze van proef aannemen.
5. Schrijven van het bestuur voor de Heije-herdenking met dankbetuiging voor
den krachtigen steun van het A.N.V. ondervonden.
Schrijven van Mr. Lamberts Hurrelbrinck, dat de Gemeenteraad van Maastricht
besloten heeft het 31e Taal- en Letterkundige Congres in 1910 te ontvangen.
7. Afschrift van een schrijven van de Vereeniging Oost en West, waarin de meening
van het Hoofdbestuur van het A.N.V. gevraagd wordt over samenwerking in zake
Stamverkeer.
De vergadering betuigt haar instemming met dit plan.
De secretaris doet mededeeling dat er plannen bestaan de Afd. Stamverkeer op
denzelfden voet als de Boeken-Commissie onder het Hoofdbestuur te brengen,
waardoor het dan vanzelf in de lijn harer bemoeiingen valt het denkbeeld van Oost
en West te verwezenlijken.
De vergadering juicht deze plannen toe.
P u n t III. O p m a k e n d e r d a g o r d e v o o r d e A l g . Ve r g a d e r i n g .
(Zie boven).
P u n t IV. 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 .

Neerlandia. Jaargang 13

Uit de mededeelingen der commissie a.h. blijkt, dat reeds een flink bedrag voor
het doel was toegezegd, maar dat de uitgever, waarmee onderhandeld werd van de
uitgave heeft afgezien.
Zij zal alsnog trachten met een anderen uitgever te onderhandelen.
De secretaris deelt nog mede, dat pogingen worden aangewend om tot afdeelingen
te vereenigingen de leden te: Zwolle, Gorinchem, Harlingen, Schoonhoven, Brielle,
Oud-Beierland e.a. De stichting der afd. Zwolle is verzekerd door de goede zorgen
van Luit. Carstens.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
Haarlem (Jong Nederland).
De tweede secretaris, de heer J.W. Hilbrander, schrijft:
Vrijdag 26 Februari werd de eerste huishoudelijke - tevens jaarvergadering
gehouden. De opkomst was voor een vergadering als deze bijzonder goed te noemen,
waartoe zonder twijfel de voordrachten door eenige leden gegeven, hebben
meegewerkt. Zoowel het pianospel van mej. T. Veen als het vioolspel van den heer
K. Leatemia mocht grooten bijval verwerven. Het bestuur had tevens de
vriendelijkheid gehad eerstgenoemde dame en onze ijverige secretaresse met bloemen
te vereeren, als belooning voor hun diensten aan de vereeniging bewezen. In den
loop van den avond werd de gebruikelijke bestuursverkiezing gehouden; de
samenstelling is voor 1909 als volgt: voorzitter: E.L.E. Bakker; secretaresse: mej.
D. van Ommeren; penningmeesteresse: mej. J. Deetman; 2e secretaris: J.W.
Hilbrander.
Na de pauze las de voorzitter na een inleiding de ‘E.’ legende van Van Lennep en
eenige ‘Falklandjes’ voor. Het spreekt vanzelf dat vooral bij de ‘Falklandjes’ luide
toejuichingen volgden. Na afloop van de vergadering werd ondanks gebrekkige
muziek met opgewektheid gedanst.
Alles saamgenomen was het een uitstekend geslaagde avond.

Rotterdam (Jong Nederland).
De secretaris, de heer A.M.H. Schepman, schrijft:
Op de druk bezochte algemeene vergadering, Zaterdag 16 Jan., werd het bestuur
gekozen. Het is samengesteld uit:
J.M.T. Kramers, voorzitter; M. May, onder-voorzitter; A.M.H. Schepman,
secretaris; E. de Bouter, 2e secretaris; mej. C.W. Michelsen, penningmeesteresse;
mej. J. van Aken, 1e commissares; C.J. Kleykamp, 2e commissaris.
De voorzitter bedankte in zijn rede de voorloopige commissie voor de moeite die
zij gedaan had, en in de eerste plaats den heer O. Blommesteyn aan wien het
voornamelijk te danken was, dat de Afdeeling werd opgericht. Daarna kreeg de heer
Dr. W. van Everdingen het woord. Hij verwelkomde eerst de nieuwe Afdeeling,
mede uit naam van den heer Th. Noten, ook op de vergadering aanwezig. Daarna
hield de heer v. E. een geestige voordracht over de Boeken-Commissie van het
A.N.V., die met aandacht gevolgd werd.
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Spr. dringt aan op het oprichten van een sub-commissie, evenals dit in andere
plaatsen reeds het geval is. Het gevolg was, dat aan het einde van de vergadering
eenigen zich als lid daarvoor opgaven. Op voorstel van een der leden werd bij den
uitgang een inzameling gehouden voor de Boeken-Commissie, die f 7.50½ opbracht.
De voordracht van den heer Van Everdingen werd verduidelijkt door een wereldkaart,
waarop met verschillende soorten duimspijkertjes was aangegeven, hoe en waar de
Commissie werkt, benevens een afzonderlijke kaart van Z.-Afrika, die hier voor het
eerst bezichtigd kon worden.
Een gedeelte dezer rubriek moet wegens plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven
liggen.
Red.
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Reisboek 1909.
Handleiding voor allen, die Nederland willen leeren kennen.

DELDEN - Kasteel Twickel.

HATTEM - Molecaten.
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MIDDELBURG - Abdij.

Men zal zich herinneren, dat de firma Morks & Geuze het vorig jaar een Reisboek
voor Nederland heeft uitgegeven.
't Was min of meer een

APELDOORN - Paleis ‘Het Loo’, voorzijde.

proefballon.
Het viel zoozeer in den smaak en heeft zulke goede diensten aan het reizend publiek
bewezen, dat de uitgevers reeds dadelijk het plan opvatten om ook voor 1909 zulk
een algemeenen gids te doen samenstellen met vermijding der fouten, die een eersten
arbeid zo gauw aankleeven.
't Reisboek 1908 was te onhandig van vorm, de

APELDOORN
Het ‘Oude Loo’ naar de herstellingsplannen van Dr. P.I.H. Cuyper.
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foto's kwamen niet alle tot haar recht en wat door veelen het grootste gebrek werd
geacht: een lijst van hotels en pensions ontbrak.
Aan zeer vele inrichtingen op dit gebied is nu een vragenlijst gezonden ter invulling,
zoodat het spoedig in Baedeker-groot te verschijnen Reisboek 1909 thans ook als
pensiongids uitstekende diensten kan bewijzen.
Verscheiden gemeentebesturen en secretarissen van Vereenigingen tot bevordering
van het Vreemdelingenverkeer verleenden hun

MONNIKENDAM
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's-GRAVENHAGE - Stadhuis.

medewerking, zoodat de verzamelde gegevens als zeer betrouwbaar mogen worden
aangemerkt.
Kleine nette afbeeldingen van stadsgezichten, merkwaardige gebouwen,
landschappen, riviergezichten, buitenverblijven, enz. versieren in groot aantal den
tekst. De hierbij afgedrukte foto's mogen dit aantonen.
Als bijzondere bijdrage is opgenomen een beschrijving van paleis en park ‘Het
Loo’, het zomerverblijf te Apeldoorn van H.M. de Koningin.
Moge het handige en net utigevoerde Reisboek 1909 niet alleen vele vreemdelingen
naar Nederland lokken, maar ook de Nederlanders zelven aansporen hun eigen mooi
land nader te leeren kennen en te waardeeren.
De prijs, 40 cents, kan voor niemand een bezwaar zijn het aan te schaffen of aan
een kennis in het buitenland te zenden.
Dat het Reisboek zijn weg zal vinden, blijkt uit het feit, dat door de uitgevers nog
voor het afdrukken reeds 1200 exemplaren werden geplaatst.
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ZUTPHEN - St. Walburgkerk.

HAARLEM - Amsterd. poort.
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Zuid-Nederland
Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Groep België.
Leden van Groep België worden uitgenoodigd de Jaarlijksche Algemeene Vergadering
bij te wonen, welke gehouden zal worden 4 April 1909 te 10 uur 's morgens in het
lokaal O u d e B e u r s , G r o o t e M a r k t , B r u s s e l .
Dagorde.
1. Jaarverslag van den secretaris-penningmeester.
2. Verslag van de commissie tot nazicht der rekeningen.
3. Benoeming van deze commissie voor het volgend jaar.
4. Begrooting.
5. Aanstelling van leden in het Groepsbestuur.
6. Herinrichting van het Krijgswezen (Antwerpen).
7. Telefoon (Antwerpen).
8. Volksoptelling; formulieren (Antwerpen).
9. Herinrichting van het Consulaatwezen (Antwerpen).
10. Wetsvoorstel Coremans (Gent).
11. Vlaamsche Hoogeschool (Gent).
12. Toepassing van de nieuwe Taalwet voor het Assisenhof van Brabant
(Antwerpen).
13. Verzoekschrift aan Vlaamsche Gemeenten, dat ze met hun onderhoorigen steeds
briefwisseling in 't Nederlandsch zouden voeren.
14. Vlaamsche uitgave van den Indicateur des postes de Belgique (Aalst).
15. Het uitwisselen van sprekers tusschen de verschillende Takken (Aalst).
16. Hulde aan Koningin Wilhelmina, en gelukwenschen aan het Nederlandsche
volk, bij de te verwachten gelukkige gebeurtenis (Brussel).
17. Nadere aaneensluiting der Takken, verstandhouding onder alle kringen, die zich
in België met den taalstrijd bezighouden (Brussel).
18. Algemeene volksoptelling van 1910 (Brussel).
19. Beiaardconcerten (Mechelen).
20. Is er een officieele bestuurstaal in Belgie?

Te 4½ uur Groot Vlaamsch Concert, den leden aangeboden in de groote zaal van
het Zuiderpaleis, onder leiding van Aug. de Boeck en met medewerking van mej.
Wybauw en den heer H. Fontaine en 1000 zangers.
De kindercantate ‘De wereld in!’ van Benoit zal het concert sluiten.
De Secretaris,
H. MEERT.

Stamverkeer.
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Onder dit hoofd willen we, met het oog op het aanstaande reisseizoen, ten behoeve
van Hollandsche en Vlaamsche medeleden, de aandacht vestigen op het
M a a n d s c h r i f t v a n d e B e l g i s c h e To u r i n g C l u b .
Deze toeristenbond, met zijn 32.000 leden,, geeft sedert 15 jaar een geïllustreerd
bondsorgaan uit in het Fransch, 't welk alle leden ontvangen. Verleden jaar heeft hij,
benevens dit Fransch orgaan, ook een Nederlandsch geillustreerd M a a n d s c h r i f t
uitgegeven, hetwelk echter door slechts 700 van zijn leden gevraagd werd. Van de
32.000 leden zijn zeker wel eenige duizenden Vlamingen. Men begrijpt, dat 700 veel
te weinig is, voor het bestaan van een orgaan. En toch is het voortbestaan van dit
M a a n d s c h r i f t van het grootste gewicht. Destijds heeft het Algem. Nederl.
Verbond geld uitgegeven om een Vlaamsch sportblad te steunen, dat echter gevallen
is. Dit Maandschrift nu uitgegeven door een machtige vereeniging, kan leven, als de
Vlamingen hun onverschilligheid maar willen afschudden. Het voortbestaan van een
d e g e l i j k (en dit is het), Nederlandsch Maandschrift in België is op zich zelf al
belangrijk. Met betrekking tot S t a m v e r k e e r wordt zijn voortbestaan van
o v e r w e g e n d belang. In het November-nr. 1908 wordt o.m. E e n
N e d e r l a n d s c h t i j d s c h r i f t ‘H o l l a n d E x p r e s s ’ aangekondigd. De
Hollandsche uitgever, de beweging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
in Holland heeft in dat Maandschrift een orgaan, dat een uitstekende publiciteit kan
geven en dat dit dan ook gaarne d o e n z a l . Zou het dan niet op den weg liggen van
de uitgevers en de Maatschappijen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
dit orgaan te steunen? Zeer zeker.
Maar dit ligt ook op den weg van a l l e l e d e n van het A.N.V. zoo in Holland
als in Vlaanderen, d i e j a a r l i j k s d e m i n s t e k l e i n e r e i s o n d e r n e m e n .
Dit orgaan kost dan hoegenaamd g e e n g e l d maar bezorgt hun t a l r i j k e
voordeelen.
We lichten dit nader toe. Men behoeft volstrekt niet aan sport te doen om lid van
den Belgischen Touring-Club te worden. Een ieder kan zich aansluiten. Dit
lidmaatschap kost fr. 3 (f 1.50) 's jaars. Voor die jaarlijksche bijdrage ontvangt men:
1. Het Maandschrift van den B.T.-C; 2. Het jaarboek door den B.T.-C. uitgegeven
met vele nuttige inlichtingen; 3. Een vijftalig gesprekboek; 4. Geniet men: belangrijke
p r i j s v e r m i n d e r i n g op reisgidsen, kaarten; 5. In hotels, zoo buiten als binnen
het land; 6. Gemak om met fietsen, auto's over de grenzen te komen; 7. Vermindering
op plaatsen in schouwburgen, circussen, cinema's (bioskooptheaters). Nu is het niet
mogelijk om met zijn lidkaart van den B.T.-C. de minste kleine reis te doen zonder
aan v o o r d e e l e n ten minste de jaarlijksche bijdrage fr. 3 uit te sparen.
Om slechts een voorbeeld te geven: te Gent zal op vertoon van de lidkaart in
Minard-Schouwburg een baignoire-plaats van fr. 5, fr. 3.75 betaald worden; een
loge-plaats in den Nieuwen Circus van fr. 1.75, fr. 1.25 enz. enz. Men begrijpt, dat
men aldus heel gauw de jaarlijksche bijdrage fr. 3 uitgespaard heeft en men heeft
een schoon geïllustreerd Maandschrift op den koop toe.
We raden dus aan al onze leden aan, die jaarlijks een reisje doen, zich als leden
bij den Belgischen Touring-Club aan te sluiten. We doen dit ook aan allen, die
belangstellen in het voortbestaan en den bloei van een degelijk geïllustreerd
Nederlandsch Maandschrift. Het jaarlijksch offer daarvoor, gesteld, dat men van de
voordeelen niet kan genieten, is waarlijk niet te tellen.
Men kan zich voor het lidmaatschap aanmelden bij den heer O. de Schamphelaere,
19 Veldstraat, Gent; bij het kantoor voor Stamverkeer van het Alg. Ned. Verbond
C. Plokhooy, 15 Willemstr., Den Haag en bij ondergeteekende,
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H. MEERT,
20 Spiegelstraat, Gent (België).

Uit onze Takken.
A a l s t . De lessen van Hooger Onderwijs voor het Volk werden in de afgeloopen
maand gegeven door den heer Nathalis Heyndrickx, die over D e H e r l e v i n g d e r
L e t t e r k u n d e i n V l a a m s c h B e l g i ë sprak en door den voorzitter, den heer
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Pamphile Nys, ingenieur, die in een paar voordrachten het Luchtvaartvraagstuk
behandelde. Zijn les over de V l i e g m a c h i n e s en die over R i c h t b a r e
L u c h t b a l l o n s , beide opgeluisterd met lichtbeelden, gaven een goed denkbeeld
van wat op het gebied der luchtvaart tot hiertoe bereikt werd.
In de Letterkundige Afdeeling sprak mevrouw Willems-Reyniers over Ch. Dickens.
Vervolgens kwam aan de spreekbeurt, de heer Carlos Moens, die handelde over
Ve r l i c h t i n g e n Ve r b r a n d i n g , met proefnemingen.
A n t w e r p e n . Tijdens de maand Februari werden de werkzaamheden geregeld
voortgezet. Te vermelden valt alleen, dat Dr. Fl. Boonroy, bestuurder van de
Nijverheidsschool, voor de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, een reeks
van zes lessen begon over E l e c t r i c i t e i t , die door een talrijk publiek worden
bijgewoond.
Met belangstelling zal stellig kennis worden genomen van het volgende gedeelte
uithetj a a r v e r s l a g v a n d e S t u d e n t e n -A f d e e l i n g ,waardoorzooduidelijk
wordt bewezen, op welke practische wijze deze afdeeling van het A.N.V. werkzaam
is, hetgeen misschien een spoorslag kan zijn voor de Vlaamsche studenten van andere
hoogescholen.
Gedurende het afgeloopen jaar werden 763 Fransche omzendbrieven beantwoord;
dat leidde tot 7 aanvragen om vertaling, 52 uitsluitend Vlaamsche en 14 in beide
talen opgestelde omzendbrieven als antwoord op ons schrijven. Al de groote
kleergoedwinkels der stad (Lilas en Tietz uitgezonderd) gebruiken, in meer of mindere
mate, beide talen. Bij den groothandel was de uitslag minder bevredigend; daar
kregen we gewoonlijk tot antwoord: ‘de menschen tot wie wij ons richten kennen
toch allen Fransch’. Hier zou het V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d beter kunnen
ingrijpen dan wij.
Ook aan vreemde firma's werden van onze omzendbrieven gezonden, niet in de
hoop onze taal door deze firma's te zien gebruiken, maar om aldus onzen strijd ook
in den vreemde wat meer bekend te maken; zoo werden er 14 naar Duitschland, 10
naar Frankrijk (op één daarvan ontvingen wij een Nederlandsch antwoord) en 28
naar Spanje gezonden. Wij mochten ons verheugen in talrijke toezendingen vanwege
de leden. Nochtans, in den laatsten tijd waren de zendingen minder talrijk (in Dec.,
Jan. en Febr. kwamen slechts 53 Fransche omzendbrieven in ons bereik) voornamelijk
voor wat aangaat de firma's onzer stad; Brussel bleef immer aan het hoofd met het
talrijkste getal Fransche omzendbrieven.
Ook de postzegeldienst leverde een bevredigenden uitslag op: gedurende het
afgeloopen jaar werden over de 2000 zegels verzameld; die oogst moest wel tien
maal grooter zijn in een handelsstad gelijk Antwerpen. Ieder lid kan het zijne daartoe
bijdragen door al zijn zegels, zelfs Belgische, te bewaren en aan ons secretariaat, De
Hornestraat 35, te laten geworden.
M e c h e l e n . Gedurende Februari werd een concert-voordracht ingericht, waarop
de voorzitter, de heer Edward de Keyser, handelde over D e G e s c h i e d e n i s v a n
h e t K u n s t l i e d ; dit veelomvattend onderwerp werd zeer onderhoudend uiteengezet
en de meest typische kunstliederen der bijzonderste Duitsche, Deensche, Russische
en Vlaamsche vertegenwoordigers van dit vak door onze beste zangers ten gehoore
gebracht.
In de afd. H o o g e r O n d e r w i j s v o o r h e t Vo l k ving de heer M. Peremans
een reeks lessen aan over ‘Besmettelijke ziekten en hunne bestrijding’.
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Kleine Vlaamschgezinde omwenteling.
De revolutionnairen waren paters en dan nog paters van eene strenge kloosterorde,
gesticht door een Italiaan, de Passionisten. De menner, die de vredelievende revolutie
tot een goed einde bracht, was een West-Vlaming.
Tot voor enkele jaren vormden de Passionisten van onze Nederlanden eene enkele
provincie met deze van Frankrijk. De Vlaamsche paters werden het op den duur
moede in het Fransch en door Franschen gedrild te worden. Zij staken de koppen
bijeen en besloten voor een eigen Nederlandsche provincie te ijveren.
Onze West-Vlaamsche pater vertrok naar Rome en verbleef er een half jaar om
de zaak te bepleiten bij de kardinalen der Congregatie der regulieren en bij andere
prelaten.
De scheiding van Kerk en Staat, die den Franschen invloed in het Vatikaan geknakt
heeft, wist de Vlaamsche pater ook te benuttigen om tot zijn doel te geraken. En zoo
hebben de Belgische en Hollandsche Passionisten zich zonder e n t e n t e c o r d i a l e ...
van de Fransche provincie hunner orde afgescheurd om een e i g e n b e s t u u r e n
inrichting te hebben, waar de gemeenschappelijke taal de
Nederlandsche is.
Deze onbekende bladzijde van onze jongste Vlaamsche Beweging heeft ook haar
belang omdat zij wijst op een nieuwen geest onder de Vlaamsche kloosterlingen.
(Vl. Gazet).

De ‘Nederlandsche Studentenkring’
van het Hooger-Handelsgesticht te Antwerpen, in welks schoot de eerste
Studenten-Afdeeling van het A.N.V. in België tot stand kwam, viert dit jaar, op 14,
15 en 16 November, zijn vijf-en-twintigjarig bestaan. Het bewijst van taaie leefkracht,
als men nagaat dat het Hooger-Handelsgesticht voor meer dan de helft bevolkt is
door vreemdelingen van alle nationaliteit en er geen midden meer verfranscht is dan
onze handel en dus ook onze Handelshoogeschool. Het is daarom, en tevens om de
vele diensten door deze Vereeniging der Vlaamsche Beweging bewezen, dat de
Antwerpsche Vlaamschgezinden besloten hebben dien verjaardag op puike wijze te
vieren. Ook op deelneming vanwege de Noord-Nederlandsche studentenwereld wordt
gerekend, niet alleen vanwege de Studenten-Afdeelingen van 't A.N.V., maar ook
van wege de Senaten der vijf Hollandsche Hoogescholen. Het is eene uitzonderlijke
gelegenheid om de banden van vriendschap nauwer toe te halen tusschen alle
studenten van Groot-Nederland.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van:
Dr. Van Everdingen, Rotterdam; Van Iterson, Weltevreden, Java, 15.000 ex;
Nederl. Kamer van Koophandel, Brussel; mej. S. Pieters, Colombo, Ceylon; Fred.
Vogels, Den Haag; Keuter, Gorbea, Chili; J.L. de Rijcke, Frischgewaagd, Transvaal;
Prof. Paul Fredericq, Gent; Aug. Borms, Mechelen; mevr. Kuyck, Sint Amandsberg,
Gent, 100.000 ex.; Cor. B. Otto, Driefontein, district Marico, Transvaal; F.B.
Wicherink, Atjehsche Handelmaatschappij, Koeta Radjah, Sumatra; O.H. Smits,
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Zutfen; H. Enno van Gelder, Amsterdam; J.L. van Dalen, Dordrecht; mej. Nyland,
Amsterdam; Haegeman, Antwerpen; N.R. Mooi, Johannesburg.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich aan:
Mej. C. van Vollenhove, Nieuwe Haven 113, Rotterdam; H.G. Hartsuyker, Agenzia
Marittima Olandese, Genua; mevr. Hingman - Dobberke, Oost-Singel 42, Schiedam;
Cor. B. Otto, Driefontein, district Ma-
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rico, P.K. Wonderfontein, Transvaal; R. de Beule, 5260 Lake Ave, Chicago; N.R.
Mooi, Bus 823, Johannesburg, Transvaal, die allen postzegels voor ons in ontvangst
nemen.
Ve r l a n g d spoedig en in zoo groot mogelijke hoeveelheid: de nieuwe 15 en 20
cent Nederland; de opdrukken Nederl. Oost-Indië; de opdrukken Kongo.
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
Ter gedachtenis aan F. Theophilus Schonken, doctorandus in de
philologie, overleden te Leipzig 25 Jan. 1909.

Nauw is de ontroering geluwd, die het zoo droevig einde van dien anderen, eveneens
nog zooveel belovenden, jongen Groot-Nederlander J.P. Tehupeiory allerwegen,
maar vooral in onze kringen, verwekte, nauwelijks is de smart bezonken, die zijn
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zoo ontijdig en onverwacht heengaan uit onze gelederen (hij was lid der Amst.
Stud.-Afd.), veroorzaakt had, of daar schrikt ons andermaal een wreede
ongelukstijding op: Theo Schonken is niet meer, Schonken, die eveneens in zijn kort
leven reeds betrekkelijk veel tot stand bracht, hijzelf mede een levend bewijs, dat
‘Groot-Nederland’ geen ijdel droombeeld meer is, maar bloeiende, groeiende, zich
vervullende werkelijkheid.
Geen droever tijding schier had ons persoonlijk kunnen bereiken, maar ook alle
anderen, die het voorrecht hadden, dien hartel ken, van nature bescheiden, bijna
bedeesden Zuid-Afrikaander te leeren kennen, die hem mochten gadeslaan in zijn
groote liefde voor zijn volk en zijn taal, en vooral de familieleden en nadere vrienden,
zij allen zullen een leegte gevoelen in zichzelven, nu slechts zijn gedachtenis hun
rest.
Zoon van den heer F.N. Schonken te Stellenbosch (Kaapkolonie), behaalde hij in
1899 met lof zijn Bachelor of Arts aan het Victoria-College aldaar en kwam, na een
tijdlang onderwijzer aan de Paarl te zijn geweest, in het najaar van 1901 naar
Amsterdam om daar, onder Prof. te Winkel vooral, zich voor het candidaatsexamen
in de Nederlandsche Letteren te bekwamen. Wij leerden hem kennen, toen hij,
nauwelijks in de stad en nog vóór hij op kamers was uit geweest, reeds op college
verscheen, op het college over Ned. Literatuurgesch., dat hij sedert trouw bleef
volgen, al had hij dit voor 't examen niet noodig.
Zoo, van den aanvang af, vatte hij zijn taak breed op en liet geen oogenblik en
geen gelegenheid ongebruikt voorbijgaan om zijn kennis te verrijken en, hadden zijn
middelen het hem niet belet, hij had nog meer tijd uitgetrokken voor z.g.
liefhebberijstudiën, hij zou den opzet nog breeder hebben gemaakt.
En mocht men in Z.-Afrika er zich al over verwonderen, dat Theo zoo lang
wegbleef, wij, die beter wisten, verwonderden ons daarentegen, dat hij nog zoo
spoedig zijn candidaats deed, dat hij met zijn studiën te Straszburg, Bordeaux en
Leipzig, en met zijn breed opgezet proefschrift zoo spoedig gereed was, waarmee
hij op het punt stond, den doctorstitel in de philologie te verwerven, toen hij daar in
Duitschland, ver van zijn familie en vrienden, ver van zijn zonnig Zuid-Afrika,
waarheen van stonde aan zijn, zelden uitgesproken, heimwee ging, zoo droevig en
alleen kwam te sterven, nog geen dertig jaren oud.
Wij daarentegen bewonderden hem, omdat hij nog zooveel tijd vond voor
vriendschappelijken omgang, voor leerzame reizen overal heen, naar België en
Frankrijk, naar Duitschland en Oostenrijk, naar Engeland en naar alle deelen van
Nederland zelf, omdat hij bij dat alles, niettegenstaande zorgen en ziekte, tijd vond
tot zelfstandigen literairen arbeid, gelijk zijn voordracht over ‘de Engelsche lyriek
tijdens Elisabeth’, voor de Letterk. Afd. der Litt. Fac. van het Amst. Stud. Corps
gehouden, gelijk zijn breede populair-wetenschappelijke studie ‘Wat Nederland voor
de Wereld deed’ (in de nrs. van Juni tot Nov. 1906 van het Z.-Afr. Maandblad ‘De
Goede Hoop’), gelijk bovenal zijn proefschrift over ‘Hollandsch-Afrikaansche
Volkskunde, in 't bizonder over de geestelijke beschaving en den huisbouw’, dat
waarschijnlijk door Prof. Lamprecht in 't Duitsch zal uitgegeven worden en - naar
we hopen en vertrouwen - in Nederlandsche bewerkirg aan het Groot-Nederlandsche,
aan het Zuid-Afrikaansche volk in 't bizonder eerlang zal kunnen worden aangeboden,
kunnen getuigen.
Naast zijn aandoenlijk stil en sterk geloof in zijn God, naast zijn stalen ijver, was
het dat andere geloof, dat ons gemeenzaam was, waarvan hij zoo gaarne getuigde,
dat hem de kracht gaf, zooveel in zoo kleine spanne tijds tot stand te brengen, dat
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hem den zwaren levensstrijd blijmoedig deed strijden, zijn vast geloof in de toekomst
van zijn volk, in de toekomst en de roeping van den Groot-Nederlandschen stam,
het besef, dat ook hij, voor zijn bescheiden deel, voor die toekomst kon en dus moest
arbeiden.
En Schonken deed dit met al de kracht en de liefde, die in hem waren, met woord
en daad.
Zijn gesprekken en later vooral zijn uitvoerige brieven waren het, die o.a. aanleiding
werden tot de stichting der Amst. Stud.-Afd., in wier bloei hij steeds belang bleef
stellen.
Uit één zijner brieven (Bordeaux, 15 Jan. 1905), slechts deze aanhaling:
‘En de hulp van 't solidariteitsgevoel kan onberekenbaar nuttig zijn; 't gevoel van
broederschap met Nederland zou i k graag zooveel mogelijk aangewakkerd zien.
Daarom juich ik ook van harte (het) werk van 't A.N.V. toe. We hebben in Z.-A.
onzeglijk veel aan die vereeniging te danken. Neerlandia blijft ook prachtig op de
hoogte van den taalstrijd enz.’
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Schonken koesterde een groote, na elke buitenlandsche reis toenemende, liefde voor
Amsterdam, dat hij als zijn tweede, geestelijke, vaderstad beschouwde, dat hij zag
en steeds meer waardeerde als hoofdbron dier Groot-Nederlandsche beschaving,
waaraan allen, die nog ten achteren staan, die door, om te beginnen, aan zichzelf te
bouwen mee willen helpen aan de grondvesting van dat geestelijk Groot-Nederland,
zich moeten komen laven. Schonken was de eerste Z.-Afrikaan, die met dit zich
welbewust doel voor oogen naar Amsterdam kwam en daar een graad behaalde en
hij zou er stellig ook gepromoveerd zijn, als de eischen, die hij zich bij zijn studie
stelde, met het oog op zijn bizondere taak in Zuid-Afrika, waar hij het Nederlandsch
en de andere moderne talen en letterkunde hoopte te onderwijzen, hem niet gedrongen
hadden, ook in Frankrijk en Duitschland zelf zich van taal en beschaving te gaan
doordringen.
Met blijden trots schreef hij, dat ook zijn ouders lid waren geworden van 't Verbond
en zijn liefde voor zijn tweede moeder, mevr. Schonken - Retief, kleindochter van
den beroemden voortrekker, groeide zoo mogelijk, hoe meer hij vernam van haar
welgeslaagd werken voor de stichting en tot bloei brenging der Zuid-Afrikaansche
Christelijk-Nationale Vrouwenvereeniging, waarvan zij van den aanvang af de ook
hier te lande welbekende secretaresse is.
't Was Theo, die veel invloed oefende op het besluit van zijn jongeren broer, om
te Amsterdam medicijnen te gaan studeeren, die, na zijn geslaagd candidaats in de
Ned. Letteren in 't najaar van 1905, vóór zijn vertrek naar Leipzig, met zijne drie
toen te Amsterdam studeerende landgenooten en ons een bespreking hield om
middelen te beramen, die alsnog den stroom der Z.-Afrikaansche studeerende jeugd
naar Nederland, als 't kon, grootendeels naar Amsterdam, zouden kunnen verleggen.
Van Leipzig*) uit bewerkte hij mondeling en schriftelijk zijn landgenooten, o.a.
hen, die te Freiberg en Mittweida studeeren, stelde hen van het A.N.V. op de hoogte,
inzonderheid van de ook door hem hoogelijk geroemde Leidsche Vacantieleergangen.
En zijn laatste daad, een dag vóór zijn vertrek, eenige maanden geleden, schijnbaar
hersteld, naar Leipzig, was het beleggen van een samenkomst der te Amsterdam
studeerende Afrikaners (thans reeds 17 en verscheidene op komst!), om dezen te
bewegen, een soort lees-club te vormen onder geregelde leiding van een literator.
Zoo zijn er veel van die schijnbare kleinigheden, waarmee hij zijn liefde voor de
zaak in vruchtbare daden omzette.
In Theo Schonken leed de Nederlandsche stam een zwaar verlies; hij was een
degelijk ernstig werker, een trouwe lieve vriend, een minnaar van het leven in al zijn
goede en schoone verschijningen, een edel mensch.
Wij bewaren van hem, naast zijn weinige geschriften, die wij wel in eere mogen
houden, de herinnering aan zijn fijne en sterke persoonlijkheid, aan het vele goede,
dat wij van hem zagen. Mogen zijn werk en deze zijn herinnering prikkels voor ons
zijn ten goede in ons leven en in den strijd, die de zijne was, die de onze is, den
nobelen strijd, in woord èn daad, van ons Verbond.
A m s t e r d a m , 25 Febr. 1909.
D. FULDAUER.
*) Hij was aldaar een der ijverigste oprichters en leden der Nederlandsche Vereeniging, niettegens
aande zijn overdrukke bezigheden en vaak zware zorgen. (Voor zich had hij nimmer den
steun gewild, dien hij voor anderen zocht en vond!)
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Steunt eigen handel en nijverheid!

Een vereenigd Zuid-Afrika.
Wie had gedacht, dat zoo kort na den bitteren oorlog de aanvoerders uit de vijandige
kampen bijeen zouden komen om een grondwet te ontwerpen voor een vereenigd
Zuid-Afrika? En dat op hun vergaderingen, naar veler getuigenis, de vroegere
tegenstanders met waardeering voor elkander en eensgezind hebben samengewerkt?
Waarlijk, Zuid-Afrika is een land van verrassingen.
Of moest juist die oorlog er zijn om de veete uit te wisschen? Moest in dat helsche
vuur de keten worden samengesmeed? Het nieuwe Italië, het nieuwe Duitsche
Keizerrijk wonnen ook hun eenheid in een bloedigen oorlog. Maar neen; daarbij ging
't toch anders. De eenheid werd daar verworven door samen te strijden tegen een
gemeenschappelijken vijand. Hier zijn het de vijanden, die elkaar de hand geven en
zeggen: ‘Wij willen zijn een enkel volk van broed'ren.’ En de wereld ziet vol
verbazing toe.
In een opzicht gaat de vergelijking met Italië en Duitschland toch wel op. Er is
een gemeenschappelijke vijand, waartegen Afrikaanders en Engelschen in Zuid-Afrika
gezamenlijk front willen maken: Downingstraat. Dat is niet het Britsche Rijk, waaraan
Hollandsche en Engelsche Afrikaanders nu om strijd hun aanhankelijkheid betuigen;
ook niet de zittende rijksregeering, want haar danken Transvaal en Transoranje het
zelfbestuur, dat een Unie van Zuid-Afrika mogelijk maakt. Downingstraat is het
bewind van het ministerie van koloniën over Zuid-Afrika, de inmenging van Engeland
in de aangelegenheden van Zuid-Afrika. En daarvan heeft men ginds veel ellende
beleefd. Milner vertegenwoordigde Downingstraat, en onder hem is de ware
verzoening tusschen Afrikaander en Engelschman in Zuid-Afrika tot stand gekomen.
Zij maakten samen een plan om van die voogdij eens en vooral ontslagen te worden
en te zorgen, dat Zuid-Afrika zonder bemoeienis van buiten af ongestoord kon gaan
werken aan zijn eigen heil.
Daar kwamen verstandelijke overwegingen bij. Er was gevaar voor een
tarievenstrijd tusschen de koloniën, werden zij financieel niet een. Vier volledige
regeeringen en volksvertegenwoordigingen bij zoo weinig talrijke bevolking werd,
vooral nu de oorlog een nasleep van groote armoede had gehad, te duur. En ten slotte
trok het trotsche denkbeeld om een groote staat te worden als Canada, als het
Australische Gemeenebest de zelfbewuste Zuid-Afrikanen aan.
Dat stoute denkbeeld heeft vele Afrikaanders al lang voor den geest gestaan, schoon
in anderen vorm dan dat nu staat verwezenlijkt te worden. Ja, in Engeland hebben
mannen van gezag wel beweerd, dat de oorlog onvermijdelijk was, omdat de
Afrikaanders streefden naar een vereenigd en vrij Zuid-Afrika. Niet zonder ons, heeft
toen Engeland gezegd, en het heeft Zuid-Afrika zijn macht opgelegd. De Afrikaanders
hebben die macht aanvaard en zoo zal het een Unie worden ‘onder de kroon van
Groot-Brittanje en Ierland.’ Zoo we niet vrij kunnen zijn, schreef onlangs een
Afrikaander medewerker van de Volkstem, dan onder Engeland en geen enkel ander.
Zeker is het, dat, bekrachtigen de Parlementen der vier betrokken koloniën - de
Kaap de Goede Hoop, Natal, Transvaal en Oranje Vrijstaat: zoo zullen onder de Unie
hun namen zijn - en van Engeland dit wetsontwerp, Zuid-Afrika onder de Britsche
kroon een groote mate van vrijheid zal hebben. Het zal vrij zijn om zijn eigen zaligheid
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te bewerken. En zoo kan er voor het sterke ras van blanken, dat er in dat in vele
opzichten rijk begenadigde land woont, nog een grootsche toekomst liggen.
Wij voor ons verheugen er ons in - wij hebben het al gezegd - dat in de grondwet
van Zuid-Afrika het beginsel van volkomen gelijkheid van beide nationaliteiten en
van beider taal is neergelegd. Het ontwerp zelf is opgesteld en geteekend zoowel in
het Hollandsch als in het Engelsch. Het Hollandsch is
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dat der vereenvoudigde taal. Grooter triomf heeft de nieuwe taalbeweging niet gevierd.
Maar dit is hier bijzaak. De hoofdzaak is, dat in de grondwet de Hollandsche
Afrikaanders op voet van gelijkheid met de Engelsche worden behandeld, en dat kon
niet geschieden zonder de gelijkheid van de twee talen.
Tot kort geleden hebben de Engelschen in Zuid-Afrika zich tegen de gelijke rechten
van het Hollandsch verzet. Nog onlangs hebben zij in Transoranje bewerkt, dat uit
het schoolwetsontwerp de bepaling werd geschrapt dat alle kinderen beide landstalen
moeten leeren. Nu echter hebben hun vertegenwoordigers op de Conventie voor die
gelijkheid gestemd. Zijn zij zoo ras bekeerd? Of verwachten zij, dat de Afrikaanders
tevreden zullen zijn met het verkregen recht en het verder ongebruikt zullen laten?
Prof. Moorrees, de hooggeschatte hoogleeraar aan de theologische kweekschool
te Stellenbosch, heeft op het laatste congres van de Zuid-Afrikaanse Onderwijzers
Unie gesproken van het gevaar, dat de Afrikaander zijn taal en karakter, zijn nationale
leven niet zal bewaren. ‘Als wij te traag, te lafhartig en te lam zijn - zoo zei hij - om
dat nationale leven zelfstandig te ontwikkelen; als wij ons vasthechten aan de
Engelsman, zijn taal, zijn gewoonten en zeden overnemen, dan zullen wij die
zelfstandigheid verliezen, ons nationaal leven zal te gronde gaan.’
Met mannen als Moorrees, Steyn, die de gelijke rechten der twee blanke
zoogenaamde rassen in Zuid-Afrika de grondvesten van de heele Unie heeft genoemd,
Hofmeyr, die aanvankelijk het grondwetsontwerp afkeurt omdat het z.i. het nationale
leven der verschillende koloniën te zeer aantast - en stellig is hij daarbij voor het heil
der Afrikaanders bezorgd - en met zoovele anderen, die hun volk steeds voorhouden,
dat zij zich zelf moeten blijven, mogen wij vertrouwen, dat in de vereeniging de
Afrikaanders zullen blijven een eigen volk, sprekende zijn eigen taal en zijn groote
verleden waardig.

Eén algemeene Nederlandsche taal.
De Unie heeft een heel nummer gewijd aan het laatste congres van de Zuid Afrikaanse
Onderwijzers Unie, waarvan ze het maandblad is. Daarin vinden wij ook verslag
gedaan van de behandeling van een voorstel om voor het Hollandsch van Zuid-Afrika
de vervanging van ‘de’ en ‘het’ door ‘die’ voor alle zelfstandige naamwoorden, gelijk
in het Afrikaansch, wenschelijk te noemen. Er waren er die het voorstel ondersteunden
- aangezien de Afrikaander geen gevoel meer voor het onzijdige heeft - en anderen
die het bestreden - omdat het verwijdering zou brengen tusschen de taal van den
Afrikaander en van den Nederlander.
Tot de tegenstanders behoorde natuurlijk ook prof. Viljoen. Die bestreed de
voorstelling, alsof er twee Hollandsche talen zouden zijn. Dat is - zeide hij - onwaar.
Er is per slot van rekening toch maar één Hollandsche taal. En die taal heeft een zoo
rijke literatuur, dat spreker na 14 jaren erin gewerkt te hebben nog slechts aan de
oppervlakte staat.
Naast dit getuigenis van een Afrikaander leggen wij dat van een Vlaamsch blad,
gelijk wij het in Ons Land aangehaald vinden. Op het congres van de Afrikaanse
Taal Vereniging, in December te Kaapstad gehouden, had dr. Malan gezegd: ‘De
Vlaamse taal is weder geboren nu men in België begonnen is van zijn eigen taal
gebruik te maken en zich niet meer bedient van het half bekende Nederlands.’ Waarop
Onze Tijd van Brussel, antwoordt: ‘Die Afrikaanders zijn hoegenaamd niet op de
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hoogte onzer taalbeweging! Zij weten niet eens dat wij streven naar algemeen
Nederlandsch!’
Een algemeen Nederlandsch voor al wie van Nederlandsche stam of spraak is, en
vrijheid voor den Afrikaander, den Vlaming, den Fries, den Hollander, den Limburger,
den Geldersman en wie meer een eigen dialect of verwante taal hebben, om die
daarbij naar hartelust te spreken en te schrijven, - zou dat niet de oplossing wezen
van hetgeen hier en daar nog een moeilijkheid schijnt te zijn?

Dr. Kiewiet de Jonge te Potchefstroom.
Donderdag 11 Februari trad de alg. voorzitter van het A.N.V. voor de Afd.
Potchefstroom op met een ‘keurige toespraak’ zooals de rede in een verslag wordt
gekenmerkt.
De gedachtenwisseling die er op volgde was ook belangrijk.
Dr. Bodenstein zei o.m.: ‘Ik heb stil zitten luisteren naar de beschrijving van den
taalstrijd in Vlaanderen en indien men in plaats van de woorden Fransch en Vlaamsch
zet de woorden Engelsch en Hollandsch dan is daarmede de taalstrijd geschilderd in
Zuid-Afrika. Ook waarin de spreker van den avond verhaalt van de Vlaamsche
noointjes, ook dan helaas gaat de vergelijking mooi op. Begin maar eens met een
nooi daarover te praten, dan komt de wind van voren en blijkt het dat het in het
algemeen voor haar banje zwaar is de groote ernst er van te beseffen. En dat zijn de
toekomstige moeders, waar gaat ons heen?’
De heer Altmann, die de bijeenkomst sloot verklaarde ‘in lange jaren niet zulk
een genot gehad te hebben als dien avond in het aanhooren van de toespraak van Dr.
Kiewiet de Jonge, een toespraak die niet nagelaten heeft indruk te maken. Ook de
enkele aanwezig zijnde Afrikaners zullen gevoeld hebben de welluidendheid, het
klankvolle en het zoetvloeiende van de taal, waarin de spreker van den avond zijn
gedachten weergaf.’

Vooruitgang.
In het Kristelik Schoolblad van Pretoria vertelt iemand van de indrukken door hem
ontvangen gedurende een vacantiereisje door Zuid-Afrika. Zijn eindoordeel is dat
het vooruitgaat met het Hollandsch in Zuid-Afrika. ‘Allerwege valt het op’, aldus
de schrijver, ‘hoe het Hollands aan de winnende hand is. Op de trein, aan het strand,
overal hoort men veel Hollands. Vooral van onze jonge manskerels, en gelukkig ook
veel van de jonge dames. Dat het niet altijd duizelingwekkend hoog is, doet minder
ter zake, het Hollands is rijk aan vormen, ook in Zuid-Afrika.’

Afd. Kaapstad aan het werk.
In Zuid-Afrika doet men liefst de dingen grootsch. Nauwelijks eenige maanden is
de Afdeeling Kaapstad van het A.N.V. opgericht of reeds bezit zij haar e i g e n
z a a l . Twee leden hebben door hun krachtigen steun dit mogelijk gemaakt. De muren
der zaal zijn beschilderd met toepasselijke spreuken van H o l l a n d s c h e ,
V l a a m s c h e en A f r i k a a n s c h e dichters, aldus de onderscheiden vormen van
het Nederlandsch gelijkelijk huldigende, zooals het Verbond past.
Minister adv. F.S. Malan hield de feestrede. Hij toonde aan, waarom het A.N.V.
recht van bestaan heeft in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika moet bewijzen, dat het niet het
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verband met den Nederlandschen stam over de gansche wereld wenscht te verbreken
en de afdeeling, voor een groot deel bestaande uit menschen, die hun opleiding in
Holland hebben genoten, geeft den Afrikaners gelegenheid zich in Hollandsch
sprekende kringen van de moedertaal te bedienen.
Wij wenschen onze wakkere Afdeeling toe, dat zij moge groeien en bloeien. Het
begin, zoo moeilijk, is hier veel belovend.
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Uit Johannesburg.
Zaterdag 13 Febr. werd Dr. Kiewiet de Jonge een maaltijd aangeboden door de Afd.
Johannesburg en omstreken. (Zie de foto).
De heildronken werden als volgt uitgebracht:
Welkom aan den Gast, door den heer F.W. Beyers; Het Verbond, door Dr. F.E.T.
Krause; Bevriende Vereenigingen, door den heer P.C. Baerveldt; De Hollandsche
taal in Z.-Afr., door Ds. L.E. Brandt.
Op den voorgrond links zittend: Dr. Kiewiet de Jonge, naast hem F.W. Beyers,
voorzitter der Afd., vervolgens ('t gelaat onzichtbaar) de heer M.C.A. Meischke,
voorzitter der Ned. Ver., dan Consul Baerveldt en daarnaast Dr. Scheffelaar Klots.
Achter den voorzitter van 't A.N.V. staat, 't gelaat onzichtbaar Ds. Brandt, naast
dezen A. v.d. Broek.
Op den voorgrond rechts zittend: D. Krabman, secretaris der Afd., daarnaast Dr.
Krause, onder-voorzitter, twee plaatsen verder G.J. Kuun, penningmeester, achter
hem A. van Wouw, bekend beeldhouwer.

Feestmaaltijd,
Dr. Kiewiet de Jonge aangeboden door de Afd. Johannesburg op 13 Februari 1909.

Oost en West
Van het Ned.-Ind. Groepsbestuur.
Onder meer met het oog op den hoogst ongunstigen geldelijken toestand is besloten:
‘Ons Volksbestaan’ in zijn tegenwoordigen vorm wordt vervangen door een op
ongeregelde tijden verschijnend blaadje, geredigeerd door de Propaganda-Commissie.
Het kantoor wordt opgeheven en den heer A.M. Margadant eervol ontslag verleend
als secretaris-penningmeester. Een nieuwe secretaris-penningmeester zal worden
benoemd*), aan wien als administrateur wordt toegevoegd de heer H.A. Schutte, wien
de verzending van ‘Neerlandia’ en het innen der contributies wordt opgedragen.
De secretaris wordt aangewezen om bijdragen van Indische leden voor ‘Neerlandia’
te verzamelen en door te zenden.

*) Op de vergadering van 8 Januari 1909 is gekozen de heer J.W. Roessingh v. Iterson, J Azn,
die het ambt heeft aanvaard.
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Er zal een propaganda-boekje worden uitgegeven, waarin korte artikelen over
hetgeen het Verbond heeft gedaan en verder doen zal. Met het verzamelen en
rangschikken der bijdragen heeft zich belast het bestuurslid H.A. Kooij.
(O n s Vo l k s b e s t a a n ).
Het December-nummer kwam te laat om er ditmaal meer uit over te nemen.
Red. Neerl.

Afdeeling Semarang.
Het bestuur van de Afdeeling Semarang heeft eenige wijziging ondergaan. Het is
thans samengesteld als volgt:
Dr. C.E. Benjamins, voorzitter; H.P. Deinum, secretaris; Z. Stokvis,
penningmeester; Dr. W.G. Gombault en Ds. J.F. Verhoeff, leden.

Van 't Bestuur der Groep Ned. Antillen.
Uit een verslag der in Januari gehouden bestuursvergadering blijkt, dat gelden voor
de noodlijdenden op Curaçao zijn ingekomen van het A.N.V. en O. en W., de directie
der K.W.I. Maildienst, de Handel en Ind. Mij. ‘Curaçao’, het comité te Den Helder
en Afd. Chicago van 't A.N.V.; het is nog slechts een eerste opgaaf maar toch wordt
reeds aan allen, die hebben bijgedragen met warmte dank betuigd.
De gelden werden tot dan in evenredigheid afgedragen aan den Bisschop van
Curaçao voor de Katholieke noodlijdenden, de Vereenigde Protestantsche Gemeente
en de Dameskrans ‘Eendracht maakt Macht’ voor de Protestantsche armen, aan de
Ned. Port. Israelitische en Ned. Herv. Israelitische Gemeente voor hare armen. Ook
werd aan de Afdeelingen Bonaire en Aruba geld overgemaakt, terwijl elk bestuurslid
der Groep tot een zeker bedrag gemachtigd werd, waar dringend noodig, onmiddellijk
steun te verleenen.
Aan de Afd. Aruba werd f 25. - steun verleend voor het tekort in haar kas
tengevolge der viering van het St. Nicolaasfeest.
Voor de bijdrage van de Groep in de kosten der aanschaffing van een
lichtbeeldentoestel werd f 101. - afgedragen aan den voorzitter der Afd. van ‘Onze
Vloot’.
Binnenkort zou een kunstavond worden ingericht, waarvoor de heeren V.M.
Zwijsen, H.P. de Vries, S.L. Maduro en Ed. Lansberg hun medewerking beloofden.
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‘Boeatan’ - handwerk in het Maleisch - zoo heet de door de Vereeniging ‘Oost en
West’ in Augustus 1903 opgerichte naamlooze vennootschap, die zich ten doel stelt
het bevorderen van nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevolking
van Nederlandsch Oost- en West-Indië.
Dank zij de reeds jaren te voren begonnen voorbereiding, waaraan met zooveel
toewijding werd deelgenomen door wijlen den oud-gouverneur-generaal van
Ned.-Indië, Mr. J.W. van Lansberge, die bij

Wajangpoppen, uit buffelleer gesneden.

H M. de Koningin, de Koningin-Moeder en Prins Hendrik belangstelling er voor
wist op te wekken, kon

Gevlochten taschje van bies

reeds spoedig overgegaan worden tot het vestigen eener bestendige tentoonstelling
Plaats 9 te 's-Gravenhage, welke verleden jaar overgeplaatst werd naar een ruimer
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en beter verlicht lokaal in de Heulstraat 19. Daar is nu gelegenheid niet alleen tot het
bezichtigen, maar ook tot het koopen en nabestellen van allerlei handwerk, in groote
verscheidenheid uit onze over zeesche bezittingen en koloniën.
De eerste stoot hiertoe werd gegeven door de ondervinding opgedaan in de Indische
Afdeeling der Nat. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898, waarbij zoo duidelijk
aan het licht kwam, dat de verschillende takken van Indische kunstnijverheid en
huisvlijt danig aan het achteruitgaan waren, voornamelijk uit gebrek aan waardeering
van hare vroeger toch zoo hoogstaande eigenschappen.
Voor vele aandachtige bezoekers dier tentoonstelling was het een openbaring, te
zien, dat er zoowel in Oost- als in West-Indië door de inboorlingen, die zij nog als
half-wilden beschouwden, zooveel moois gemaakt werd: allerlei voorwerpen, niet
slechts van waarde als curiosa of ethnografica, maar meer als artikel voor dagelijksch
gebruik, uitmuntend in doelmatigheid en sierlijkheid tevens, als resultaat van goed
begrip en fijnen smaak. Maar de dieper onderzoekende beschouwer moest daarbij
tot de bedroevende ontdekking komen, dat het meerendeel van wat in de laatste tien,
twintig jaren gemaakt was, verre ten achter stond bij hetgeen in vroegere tijden
vervaardigd werd.
Bij nader onderzoek bleek dan ook, dat menig handwerk, eertijds met groote
voorliefde beoefend, langzamerhand aan het tanen was geraakt; dat van verschillende
technieken nog slechts enkele ouden van dagen de kunst verstonden, zoodat deze
met hen dreigde uit te sterven en dat andere takken van inheemsche kunstnijverheid
door verkeerden Europeeschen

Eendvormig keteltje.
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invloed op weg waren hun mooi, oorspronkelijk karakter te verliezen.
Te trachten zoowel het een als het ander te verhoeden, schreef dan ook de als
gevolg dierzelfde tentoonstelling in het leven geroepen vereeniging ‘Oost en West’
in haar program.

Kamerhoekje,
samengesteld uit voorwerpen van Indische Kunstnijverheid.
(Zie beschrijving op blz. 62).

Zij begon met door het houden van groep-tentoonstellingen de aandacht te vragen
en belangstelling op te wekken telkens voor een afzonderlijken tak van
kunstnijverheid; achtereenvolgens voor de wapensmeed- en sierkunst, voor drijven,
ciseleeren en andere metaalbewerkingen, voor het vlechten, weven, batiken en verdere
weefselversieringen, voor het beeldhouwen en snijden in hout, bamboe, leder, hoorn
enz. enz.
Onder het bekijken en bestudeeren, bewonderen, beschrijven en uitbeelden dier
tentoongestelde voorwerpen kwam bij enkele kunstlievenden meer en meer de
begeerte op ze te bezitten, ze een eereplaats te geven in hun naaste omgeving, niet
alleen tot een lust der oogen, maar ook als navolgenswaardig voorbeeld. En zooals
het meer gaat, langzamerhand deelde deze begeerte zich aan anderen mede. Toen
achtte ‘Oost en West’ de tijd gekomen tot oprichting eener voort-
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durende tentoonstelling, tegelijk verkooplokaal en monsterkamer.
Is het niet verwonderlijk, dat eerst nu, sedert nauwelijks een vijftal jaren, dit werk
hier bij ons, die reeds drie eeuwen lang in zoo nauwe betrekking tot de Indiën staan,
de aandacht trekt en te koop geboden wordt?
Het is velen onzer vlugger en gemakkelijker afgegaan de voorwerpen van Japansche
en Chineesche nijverheidskunst, die eerst ook niet anders dan als curiosa beschouwd
werden, te leeren waardeeren. Zou dit niet grootendeels liggen aan het feit, dat ons
de weg daartoe gewezen werd van vreemde zijde, door de Franschen vooral? Maar
zou het n u niet op onzen weg liggen, om op o n z e beurt aan de buren in Europa en
ook in Amerika het mooie der Nederlandsch-Indische kunstnijverheid te laten zien
en begrijpen? Waardeering en welvaart van Grooter-Nederland zullen er door
bevorderd worden.
Om hiertoe te geraken, moeten wij er echter eerst zelf van doordrongen worden,
niet te traag zijn in het loslaten onzer oude begrippen, anders is de vreemdeling ons
weer vóór. Die kans beginnen wij reeds te loopen: Boeatan telt 's zomers onder hare
bezoekers en afnemers heel wat meer vreemdelingen, dan Nederlanders. Dikwijls
kan men in Heulstraat 19 door voorbijgangers van Boeatan's uitstalraam in het
Hollandsch de opmerking hooren maken: kijk, al weer een Japansche winkel!
Vreemdelingen zien het verschil wèl, maken gretig gebruik van het uitnoodigend
‘E n t r é e l i b r e ’, vragen belangstellend uitlegging aan de daartoe altijd volgaarne
bereidwillige directrice en gaan dan zelden heen zonder het een en ander te hebben
gekocht van hetgeen zij leerden bewonderen.
Men zou zoo denken: in Den Haag is toch een groote schare van menschen, die
het Indische werk wèl van nabij kennen.
Misschien juist omdat zij er te dicht bij waren, zagen zij het echter voorbij. Over
het algemeen toch - de loflijke uitzonderingen niet te na gesproken - voelen de
oud-Indiërs bitter weinig voor het typisch-Indisch schoon en zijn daarom niet alleen
geen goede wegwijzers op dit gebied, maar doen helaas Boeatan's streven dikwijls
afbreuk, door met kleinachting over het Indisch handwerk te spreken, alles af te
breken en ‘schandelijk duur’ te vinden. Onwetende Nederlanders gelooven natuurlijk
deze personen, die uit het land zelf komen!
Een opmerking, die ook dikwijls door praktische Nederlanders gemaakt wordt is:
waarvoor kan men die dingen hier gebruiken?
Met een weinig vindingrijkheid en goeden smaak is dit toch heusch niet zoo
moeilijk te bedenken. In ‘Boeatan’ vindt men reeds menig geschikte toepassing er
van.
Het kiekje op blz. 61 b.v. geeft een smaakvol kamerhoekje weer. Een gebatikt
beenkleed (kaïn pandjang) uit Java's Vorstenlanden, het centrum der batikkunst doet
dienst als sofa-bedekking; een paar kussens zijn met batikwerk overtrokken, het
rechtsche met de sierlijke puntmotieven (toempals) is het hoofddeel (kapala) eener
s a r o e n g (vrouwenrok), het linksche is een hoofddoek evenals het kleedje over de
ronde tafel. De plant staat in een geel koperen, geciseleerde kom van Soerabaja
afkomstig en steekt mooi af tegen het rustige patroon van de batik, die als paneel de
kast siert.
En wat doet het Lampongsche weefsel prachtig als achtergrond voor de rustbank.
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De bovenkant van het vooruitstekende gedeelte van het kastje is bedekt met een
fijn koffo-weefsel van de Sangi-eilanden, waarvan echter op onze foto slechts een
klein randje te zien is. Beter komt de Sumatraansche, geel koperen ketel op den hoek
tot zijn recht. Deze misstaat volstrekt niet tusschen het kostrecht. Deze kleurt mooi
bij het kostbare Japansche porcelein, wel een bewijs, dat de Ned.-Indiomgeving als
in de eenvoudigste woonkamer een plaats kan vinden.
Zouden de drie fijne wajangfiguren op blz. 60 afgebeeld, uit buffelleder gesneden,
en door den heer J.A. Loebèr die ze aldus groepeerde, terecht als hoogstaande zwarten witkunst geroemd, bij wijze van horretje, tegen matglans of gespannen neteldoek
geplaatst, niet uitnemend passen bij nieuwerwetsche meubels?
Zou b.v. het geestig-uitgevoerde, eendvormige keteltje niet in elk vertrek goed
staan en bewondering wekken?
Is het van zachtgeel en donkerrood gekleurde bies gevlochten taschje niet veel
smaakvoller en even doelmatig als de onoogelijke, zwarte schooltasschen onzer
kinderen?
Zoo zouden we nog heel wat voorbeelden kunnen noemen hoe de Indische
kunstnijverheidsartikelen ook voor ons dagelijksch gebruik zeer goed te benutten
zijn.
Later hopen wij daartoe nog wel eens gelegenheid te hebben. Thans eindigen wij
met de lezers van Neerlandia op te wekken tot een bezoek aan
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HEULSTRAAT 19, DEN HAAG.
(3-6 uur n.m. Thee.)

Amerika
Herleefde belangstelling.
In de Gids, een te Grand Rapids verschijnend weekblad, lezen we het volgende:
Eenige jaren geleden hadden we hier in Michigan een Afdeeling van het A.N.V.
Ook in Grand Rapids bestond een vereeniging als plaatselijke Afdeeling.
Die beweging was echter van korten duur. Ze liep onder ons zoowat dood. Er
bleek niet de rechte sympathie voor te bestaan. Misschien was het een kasplant, te
warm gebroeid en te spoedig gegroeid, om levenskracht te bezitten voor de open
lucht. Mogelijk ook werd de plant niet goed in den open grond gekweekt. Hoe dit
zij, de plant ging dood.
We hebben dit altijd betreurd, en hebben ook ons ingespannen om ze in 't leven
te houden.
Wij zijn hier geen Hollanders, maar wel Amerikanen. Zoo moet het, zoo willen
we het ook.
Dit neemt echter niet weg, dat er een historische
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band bestaat, die ons met alle Nederlanders samenbindt. Een band des bloeds; een
band van gemeenschappelijk leven, zich uitend in denken en taal, in beginselen, in
levensbeschouwing en levensgewoonten. Een levensband, dien we niet verbroken
willen zien.
Het A.N.V. nu wil dien stamband, die trekking des bloeds, onderhouden en
versterken; en daartoe een bestendige levensbetrekking en levensuiting bevorderen.
Hoofdmiddel daartoe is het maandblad Neerlandia.
In dit blad vindt men berichten van Hollanders en Hollandsche toestanden en
werkzaamheden, zooals die niet alleen in Nederland en in België, maar over de
gansche wereld te vinden zijn.
Het is inderdaad belangwekkend, dat maandelijks te lezen. Het wekt de
belangstelling in Nederlandsche geschiedenis en taal en nijverheid en allerlei
geestelijke werkzaamheden op aangename en onderhoudende wijze op bij een ieder,
die zijn oud vaderland niet kan en wil vergeten.
We gevoelden er behoefte aan, om deze beweging met dit blad bij onze lezers aan
te melden en hartelijk aan te bevelen. Wellicht zijn er onder de duizenden Hollandsche
Amerikanen in Grand Rapids - en ook in andere plaatsen - wel een paar honderd, die
het blad zouden willen lezen, indien ze er maar mee bekend waren. Tot die
kennismaking wekken we derhalve onze lezers op.
Of we hier dan nog weer een Afdeeling kunnen stichten - en waarom zou 't niet
kunnen? - dat kan men later zien.
***
Het verheugt ons te kunnen melden, dat de redacteur van De Gids te Grand Rapids,
Prof. Schoolland, Neerlandia heeft toegezegd nu en dan een artikel over de
Nederlandsche belangen in Amerika voor ons maandblad te schrijven.
Red.

Afdeeling Roseland-Chicago.
Door deze Afd. werd 18 Febr. een uitvoering gegeven bestaande in voordracht en
muziek.
O.a. werd opgevoerd: het Nederlandsche zangspel Klaas en Trien.

Uit New-York.
De heer J. van Folker schrijft:
Ik heb mij reeds van twaalf leden voor de vorming eener groep ‘Nieuw Nederland’
kunnen verzekeren. Hieronder begrijpe men de vroeger van de Potomac tot de
Connecticutrivier reikende streken met Nederlandsche volksplantingen in
Noord-Amerika.

Ingezonden
Winkler Prins' Encyclopaedie.
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Om het artikel N e d e r l a n d e r s i n h e t b u i t e n l a n d , voor deze encyclopaedie
bestemd, zoo volledig mogelijk te maken, roept de hoofdredacteur de welwillende
medewerking in van alle Nederlandsche nederzettingen in den vreemde, uitgezonderd
die in Oost- en West-Indië. Gaarne ontving hij n.l. - uiterlijk vóór 15 Augustus 1909
- k o r t e , z a a k r i j k e mededeelingen van de verschillende nederzettingen, vooral
wat betreft het aantal aldaar gevestigde Nederlanders, hun hoofdmiddelen van bestaan,
maatschappelijke positie, hulpmiddelen tot behoud van de Nederlandsche taal en
den Nederlandschen volksaard (periodieke geschriften, scholen, kerken, vereenigingen
enz.), alsmede de hoofdfeiten uit hare geschiedenis.
De Hoofdredacteur,
H. ZONDERVAN.
Groningen.
Met ingenomenheid plaatst de Redactie van Neerlandia deze oproeping en verzoekt
alle leden van het A.N.V. in het buitenland, daartoe in staat, den heer Zondervan bij
het verzamelen zijner gegevens behulpzaam te zijn.

Nederlandsche handelsdurf.
G.R.,
‘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 andren
“den durf” in zaken van handel en ander bedrijf;’ - zoo schreef Neerlandia 1908,
(blz. 188 rechts onderaan).
Letterlijk sprak Dr. Bos op het Taal- en Letterkundig Congres te Leiden o.a. als
volgt:
‘Maar nog veel te veel missen wij dien eerbied voor den arbeid, dien zin voor de
nijverheid, dien handelsdurf en ondernemingsgeest, die in een groot deel van België
inheemsch zijn.
Nog al te veel is ons bankwezen effectenhandel en stelt het de kapitalen ter
beschikking van vreemde, verafgelegen staten of Amerikaansche Spoorwegkoningen,
voor onvoldoend bekende ondernemingen, in plaats van den arbeid in eigen land of
naburige landen te steunen en te bevruchten in ondernemingen die wel beoordeeld
kunnen worden’.
Uit de zoozeer belangwekkende en heldere (in de Vragen des Tijds opgenomen)
rede, zijn het deze woorden, welke nog niet zoo dadelijk door een ieder zullen worden
beäamd.
‘Hoe’, - vraagt men zich af, - ‘Nederland, op gebied van handel elk ander land ter
wereld verre vooruit, zoo zelfs, dat (altijd per hoofd der bevolking gerekend) de
eerstvolgende natie nog niet 50% van het cijfer voor Nederland haalt, en dat, volgens
een der leidende bladen, ook op het punt van nijverheid de 3e (zegge: derde) plaats
inneemt, dit Nederland zou nog belangrijk moeten leeren!
En wat leeren? - Durf in zaken?’
‘Durf’ is slechts een woord, ten minste nog geen vast omlijnd begrip. Durven gaat
meest samen met jeugd, d.i. onervarenheid, en waar gebrek aan durf wordt verweten
geldt dit meest een meerder doorzicht, dat zich van acrobatenkunsten wenscht te
onthouden.
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Zouden wij niet als vaststaand mogen aannemen, dat in ons goede vaderland, het
land der Chineezen van Europa, waar elke boer koopman en industrieel tevens is,
het land door den handel en daarop gerichte politiek groot geworden, daar nu een
geslacht woont zóó in hart en nieren doortrokken van den koopmansgeest, geput uit
de ervaring van reeksen voorvaderen, en inzichten, met den tijd nog slechts verhelderd,
dat juist die schijnbare rust ons moest waarschuwen tegen dien m.i. lang volprezen
uitheemschen durf.
- En zouden wij Nederlanders geen eerbied voor den arbeid hebben?
- Of geen zin voor nijverheid?
O Statistiek, wat laat gij ons in den steek! Deze n.l. verschaft ons tot heden juist
omtrent nijverheid (ja, zelfs scheepvaart) maar magere gegevens. Maar dat onze
nijverheid met het woord ‘belangrijk’ geens-
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zins overschat is, moest aan ieder, geen leek in dezen, toch wel dadelijk opvallen.
En wie wèl zich leek meene op dit gebied, overwege hoe Nederland wel een zoo
bijzonder dichte bevolking zou kunnen huisvesten, bij een bovendien zoo heel groot
percentage woeste gronden en wateroppervlak, indien niet een ‘bloeiende’ nijverheid
(wellicht toch voor uitbreiding vatbaar) daartoe de mogelijkheid geopend had.
Zegt ook niet Dr. H. Blink in zijn 19 December te 's Hage gehouden rede o.a.:
‘onze nijverheid is geenszins zoo onbeteekenend als men denkt’, - er trouwens aan
toevoegende: ‘en kan zich sterk ontwikkelen in verband met den handel’, - wat, daar
de factor werkloon hier sterk zal meespreken, volgens mijne bescheiden meening
slechts als mogelijkheid mag worden opgevat.
- En ons bankwezen ‘slechts’ effectenhandel!
Alles goedpraten, lijkt verdacht. Toch, ook hier wijzen bekende feiten op een niet
geheel juist inzicht waar men met het gestelde blijkbaar een soort van verwijt
bedoelde.
De eigenlijke inrichting onzer Banken buiten beschouwing latende, zij hier gewezen
op den bekenden rijkdom van de Hollandsche natie. De modern-reusachtige ophooping
van kapitaal in ééne hand komt hier tot nog toe niet voor. Door verschillende
omstandigheden kan bijna ieder tot op zekere hoogte eigen bankier zijn. De taak (als
men wil) der banken is dan ook meer vrijkomend kapitaal plaatsing te bezorgen (de
statistiek wijst aan: 250 millioen inkomsten uit vermogen per jaar), dan in gebrek
aan kapitaal te voorzien.
En verder, hoe kan men den bekend voorzichtigen Hollander ten dezen ooit
verdenken van het voortrekken van wat ver af is boven het dichtbij bekende?
Wie het nauwkeurig weten wil, trachte slechts uit te vinden, welke Nederlandsche
papieren aan buitenlandsche beurzen verhandeld worden. Behalve enkele
staatsfondsen, en deze om hunne buitengewone soliditeit, misschien niet een. En
toch, hieruit alleen zou kunnen blijken, of voor eenige onderneming hier te lande
ooit het kapitaal elders is moeten gevonden worden.
- Om verschillende redenen eindig ik hier. Het scheen mij toe, voorgaande
beschouwing niet achter te mogen houden, en ik wil desnoods toegeven, dat enkele
der genoemde bijzonderheden oogenschijnlijk niet zoo onomstootelijk vast staan,
als soms door mij werd beweerd.
R o t t e r d a m , Januari 1909.
W. v. REDE.
Dr. Bos, wien wij dit stuk ter inzage zonden, vindt geen aanleiding om iets van zijn
bewering terug te nemen en handhaaft onverzwakt het geschrevene.
De aanhaling uit zijn congresrede gedaan zag hij gaarne aangevuld met het
volgende:
‘Nog al te veel willen onze jongelieden onder de angstige zorg hunner
vertroetelende ouders, reeds bij den aanvang hunner loopbaan deze, met alle stations,
duidelijk afgeteekend voor zich zien, met een doorkijk al dadelijk op het laatste
station: “pensioen”. De vaste betrekking lokt aan. Aan het toeval laat men niets over,
dat wil zeggen niets aan eigen kracht, aan eigen reageeren op de verschillende
omstandigheden van het leven’.
Red.
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P.C. en P.F.
Monsieur,
Dans le dernier numéro de Neerlandia vous demandez si le ‘p.c.’ si justement
attaqué par Mr. Van Hall ne pourrait être admis ou toléré comme signifiant ‘par
condoléance’. Non, Monsieur, j'ose affirmer que c e l a n 'e s t p a s f r a n ç a i s . Le
verbe se condouloir est en effet tombé, tout à fait en désuétude; mais on peut très
bien ‘présenter ses condoléances à quelqu'un’. Toutefois la forme la plus simple et
la plus usitée est d'assurer ‘que l'on prend part à la douleur de quelqu'un’ (si on veut:
grande part, vive part). Mais j'ajoute, pour porter un dernier coup aux p.c. et aux p.f.
que l'usage de n'écrire que les lettres initiales des mots de certaines phrases toutes
faites (usage d'ailleurs si commode que je l'ai souvent imité, ainsi que bien d'autres
de ma seconde patrie), n'est guère répandu en France et en Belgique, et il y a gros à
parier qu' une personne qui recevrait une carte de visite portant p.f. ou p.c. ne saurait
ce que cela signifie.
Veuillez, Monsieur, agréer mes salutations distinguées et l'assurance de ma haute
considération.
CLEMENCE DEJARDIN.
R o t t e r d a m , le 23 Février 1909.
P a r i j s , 21 Februari 1909.
Geachte Redactie,
Neerlandia No. 2, bladzijde 39 vraagt:
Wie kan ons zekerheid geven of p.c. in Frankrijk gebruikelijk is?
Sedert bijna 32 jaren in Parijs woonachtig kan ik u melden dat ik nog nooit p.c. p.f. of andere dergelijke verkortingen op een visitekaartje heb zien staan.
Een franschman, wanneer hij wil gelukwenschen of rouwbeklag wil zenden, heeft
de gewoonte eenige woorden voluit op zijn kaartje te schrijven, als b.v. avec
l'expression de sa douloureuse sympathie - cordiales of wel sincères félicitations enz.
De woorden die men gebruikt hangen af van de verhouding, waarin men staat tot
den persoon aan wien men een kaartje zendt, ook van de meer of mindere hartelijkheid
in de betuigingen van deelneming enz.
Intusschen hoogachtend,
Uw dw. dr.,
JOH. PIERSON.

Ned. adressen voor België.
Het is heel goed en wel het Nederlandsch en het gebruik van Ned. namen te
bevorderen, en Vlaanderen Zuid-Nederland te noemen, maar de post schijnt er door
in de war te raken.
Door mij werd een dagblad verzonden met het volgende adres:
Dr. Maurits Sabbe, Leeraar a/h. Gymnasium te Mechelen. Zd. Nederland.
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En wat gebeurt? Ik krijg de zaak terug bedrukt met poststempels van Mechelen,
Megchelen en Gulpen en de geschreven meedeeling ‘retour’ (mooi Hollandsch!)
afzender 's Gravenhage. Mechelen Limburg onbekend. Megchelen (Gld.) onbekend.
Vinden de lezers 't erg snugger van de post om een leeraar aan het Gymnasium,
laat staan een Gymnasium, in die dorpjes te zoeken?
Ik heb nu hetzelfde blad verzonden met de aanduiding Mechelen (Malines) België,
en wacht rustig den uitslag af.
EDWARD B. KOSTER.
D e n H a a g , 1 Febr. 1909.
Zuid-Nederland moge voor Neerlandia beteekenis hebben, 't is geen landnaam. Het
dagblad zou zijn bestemming dunkt ons wel dadelijk bereikt hebben, wanneer
Vlaanderen of België ware geschreven.
Red.

Neerlandia. Jaargang 13

65

Mededeelingen en allerlei
Jan Maat.
In den sleepdienst over de oceanen - zoo schreef dezer dagen de Shipping Gazette,
het groote Engelsche scheepvaartblad - zijn de Nederlanders vooraan.
Dat slepen is een moeilijk en gevaarlijk werk. Men herinnert zich nog, hoe
Hollandsche sleepbooten een drijvend dok uit Engeland om de Kaap naar Durban
hebben gebracht, nadat Engelschen met die taak schipbreuk hadden geleden. Nu
brengen weer twee sleepbooten van de firma L. Smit & Co. te Rotterdam - de Zwarte
Zee en de Oceaan - een dok van Engeland door de Straat van Magelaens naar Callao
op de Westkust van Zuid-Amerika. Omtrent 1 Maart vertrokken zij met hun kostbare
vracht op sleeptouw van Punta Arenas. Het zwaarste en langste gedeelte van de reis
was daarmede achter den rug. Men neme de kaart even voor zich en zie wat een tocht
dat wordt!
Maar er zijn nog andere machtige sleepbooten van dezelfde reeders op de hooge
zee. De Poolzee, die een baggermolen naar een Zuid-Amerikaansche haven heeft
gebracht, is nu onderweg met den ontredderden viermaster Woglinde, groot 2650
ton, op sleeptouw van Rio Janeiro naar Hamburg. Mede onderweg zijn de Roode
Zee en de Zuiderzee. De Roode Zee kreeg te Montevideo averij, toen zij er samen
met de Zwarte Zee met het dok voor Callao binnenviel. Dadelijk werd de Oceaan
gezonden om haar plaats in te nemen. De Zuiderzee, die juist eenige lichters van
Antwerpen naar Rio Grande had gebracht, begeleidt nu de opgekalefaterde Roode
Zee naar Rotterdam terug. Dan is er nog de Lauwerzee, die een stoomboot van
IJmuiden naar Paramaribo brengt.
Nog noemen wij eenige reizen van sleepbooten der Internationale
Sleep-Maatschappij, eveneens te Rotterdam. Deze reederij heeft al eens baggermolens
uit Emden en Amsterdam naar Sjanghai laten sleepen. Nu moet zij vijf
petroleumlichters uit ons land naar Singapore vervoeren. Een is er al aangekomen,
een tweede is onderweg. En zoo zou er van nog andere sleepdiensten te vertellen
zijn.
Er wordt in de Nederlandsche bladen nooit veel ophef van dergelijke tochten
gemaakt - we moeten ze nu aan een Engelsch blad ontkenen - maar wie zich de
gevaren van dat sleepen indenkt - men stelle zich een boot voor, die in een storm
niet alleen op eigen heil bedacht moet wezen, maar nog een zware vracht op sleeptouw
heeft, die zij niet los mag laten! - weet Jan Maat te waardeeren.

Onze Hollandsche jongens.
Onlangs heeft een elftal Haagsche voetbalspelers in Brussel tegen een Belgisch elftal
uit die stad gespeeld. Onder de toeschouwers was ook de Belgische troonopvolger.
Deze gaf aan een Nederlander zijn verwondering te kennen over de lengte der
Nederlandsche spelers. Die staken een stuk boven hun tegenstanders uit.
Die opmerking hebben we zelf op voetbalvelden meermalen kunnen maken. Wij
hebben hier te lande Belgen, Franschen, Duitschers en Engelschen tegen onze
landgenooten zien spelen, en dan trof het ons altijd, hoe gemiddeld onze Hollandsche
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jongens fikscher uit de kluiten waren gewassen. Ze waren soms in vlugheid de
minderen der vreemdelingen, maar om te zien was het een grooter en forscher slag.
In het Nederlandsche leger merkt men ook sedert ettelijke jaren - als wij 't wel
hebben - dat de lengte van de dienstplichtigen toeneemt.

Holland op zijn best.
Prof. Dr. Arthur Keith heeft deze maand voor het Koninklijk Geneeskundig College
van Lincoln's Inn te Londen een lezing gehouden over de kunstmatige
ademhalingsmethoden, sedert de stichting van de Royal Humane Society in 1774,
toegepast. De spreker toonde aan, dat ook al had de grondvester dezer vereeniging
het doen voorkomen alsof zij de moedervereeniging van al dergelijke instellingen
was, de methode door hem aanbevolen en in Engeland toegepast, niet anders was
dan die, welke reeds bij een dergelijke vereeniging i n H o l l a n d in gebruik was.
- Boter.
Op 13 en 20 Febr. l.l. stond de Nederlandsche boter op de drie grootste Engelsche
botermarkten het hoogste in prijs aangegeven. Dit is sedert vele jaren niet gebeurd.
Het vorig jaar nog moest worden verklaard dat Nederland met zijn boter in de rij der
landen, die in Engeland boter invoerden, wat de kwaliteit der waar betrof, de vijfde
of zesde plaats innam. Nederlandsche geestkracht herovert ook dus hier weer haar
plaats.
- Papier.
Een uitgever te München kondigt de gezamenlijke werken van Brentanos aan,
waarvan 100 ex. op Va n G e l d e r p a p i e r worden gedrukt.

Ned. toondichters.
Carl Flesch over onze toondichters:
Bedriegen niet alle teekenen, dan staan we aan het begin eener muzikale
wedergeboorte; in den laatsten tijd schijnen de Nederlandsche toondichters weer den
vroeger door hen eervol bekleeden rang te gaan naderen: Zweers, de regenerator der
Hollandsch-nationale muziek in zijn symphonie A a n m i j n Va d e r l a n d ;
Diepenbrock in zijn meesterlijk, van echtkatholieken geest vervuld Te D e u m ;
Röntgen, de schatgraver van oude volkswijzen; Wagenaar, een nog niet voldoende
bekend, uitstekend Symphoniker; Dirk Schäfer, een componist van hooge beteekenis;
de veel belovende Anna Lambrechts-Vos - om maar eenigen te noemen - zij
waarborgen een voortgaande ontwikkeling der Hollandsche muziek, ver van alle
uitersten, maar bezield door een frisschen modernen geest en het verlangen naar
nationale persoonlijkheid.

Oud-Holland op zijn best.
De Denen hebben de vorige maand den 250sten gedenkdag gevierd der bevrijding
van Kopenhagen, in 1659 met ondergang bedreigd door het beleg der Zweden.
Dankbaar is daarbij gewag gemaakt van de krachtige hulp door admiraal Wassenaer
van Obdam verleend.
De feestredenaar Prof. Olik, zei o.a.: Denemarken is den Hollanders veel
verschuldigd, dat zal nooit vergeten worden!
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Tusschen de Deensche en Nederlandsche Ministers van Oorlog, officieren- en
onderofficieren-vereenigingen werden hulde-telegrammen gewisseld.

Als in de dagen van Tsaar Peter.
Aan het Eerste Internationaal Wegencongres gehouden te Parijs van 11-17 October
1908 was een tentoonstelling verbonden. In de eerste afdeeling trok het woord
‘klinker’ op een groot karton de aandacht der bezoekers. Het karton behoorde bij de
inzending van den Russischen ingenieur J. de Zborovski, de eenige, die gebakken
straatsteenen tentoonstelde.
Deze ingenieur heeft in Nederland (te Olst) en in Oldenburg zich op de hoogte
gesteld van de baksteennijverheid en beheert thans in Russisch-Polen een vijftal
steenfabrieken, waarvan vier als directeur voor de Russische Regeering, en één voor
eigen particuliere rekening.
De Hollandsche naam ‘klinker’ is - daar hier-
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voor geen Russische naam bestond - op die fabrieken behouden tot aanduiding van
dit materiaal.
Tot het gebruik van gebakken steen is men ginds gekomen, doordat natuurlijke
steen ter plaatse niet gevonden wordt en aanvoer groote bezwaren zou opleveren,
terwijl leem en klei overvloedig voorhanden is; de Russische ingenieur, die de
Nederlandsche baksteennijverheid uit eigen aanschouwing kende, ging er dus toe
over, van dit materiaal, evenals in Nederland, steen te bakken.
Aldus het verslag in zake het Eerste Internationale Wegencongres, aan de Regeering
uitgebracht door de ingenieurs Welcker en Gelinck.
Wie denkt hierbij niet onwillekeurig aan de dagen, toen Tsaar Peter de Groote te
Zaandam den scheepsbouw kwam bestudeeren?

Steunt eigen nijverheid.
Mevr. Taft had voor het Staatsbal ter gelegenheid der inzwering van haren echtgenoot
als president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika te geven, een avondkleed
in Parijs besteld, maar men heeft haar gedwongen een kleed te dragen in Amerika
gemaakt. De Amerikaansche bladen, onbekend met het feit, prezen den smaak en
den snit. Zoo heeft mevr. Taft geleerd, dat haar eigen land haar waardig en sierlijk
kon kleeden.

Verbetering.
De torenklok door de Uurwerkenfabriek van den heer B. Eysbouts te Asten
(Noord-Brabant) aan de kerk te Potchefstroom geleverd kostte niet, zooals in het
December-nummer gemeld werd f 360. - maar f 3600. -.

Geen wonder.
Onze beroemde Hollandsche zangeres Julia Culp is in Denemarken opgetreden.
De Denen waren een en al bewondering. Maar... men zag ze voor een Duitsche
zangeres aan.
Geen wonder, waar ze bijna nooit Hollandsche liederen zingt.

De Wognumers in Berlijn.
Uit een brief, waarin een Berlijnsch lid van 't A.N.V. schrijft over het bezoek der
Wognummers:
‘Maar wat geen schrijver weer kan geven is, wat wij gevoelden, toen wij hier in
den vreemde zoo eenig mooi onze oud-Hollandsche liederen hoorden voordragen.
Er waren vele aanwezigen die slechts met moeite hunne ontroering konden verbergen.’
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In Nederland Nederlandsch.
De strijd tegen vreemde woorden, nu ja, ze behoort tot ons programma, maar de
grens is uiterst moeilijk te trekken, en een ‘zooveel mogelijk vermijden’ blijft altijd
de onbepaalde wensch.
Maar waar we stellig tegen moeten opkomen is de aanstellerij van Nederlanders
om in Nederlandsche bladen aankondigingen in vreemde talen te plaatsen.
Dus aan de kaak:
Monsieur et Madame... ont l'honneur de faire part de l'heureuse naissance de...
‘Monsieur’ is een Nederlandsch ambtenaar in een noordelijke stad.
- In 1904 werd nog een ‘Banquet offert au Commissaire de la Reine par les
Etats-Provinciaux du Limbourg’.

Slecht Nederlandsch.
De stad Antwerpen heeft het onlangs goed geacht verschillende aloude namen van
straten te wijzigen, meenende ze aldus beter in overeenstemming te brengen met hun
geschiedkundigen oorsprong. In het midden latende of ze daarin soms niet gedwaald
heeft, zij hier de aandacht van het stedelijk bestuur gevestigd op de volgende slecht
Nederlandsche benamingen van enkele straten: zoo treft men er aan een Bredabaan,
in plaats van Bredasche baan; een Rotterdamstraat, voor Rotterdamsche straat; terwijl
ook het woord Reinigheidsdienst zou moet worden vervangen door Reinigingsdienst.

Zegeltjes
in dezen vorm:
BRIEFWISSELING
REKENINGEN
ADRESSEN ENZ.
a.u.b.
IN 'T NEDERLANDSCH
kunnen te allen tijde aangevraagd worden bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
J.O. Harken, vroeger koopman, Paramaribo (thans in Nederland).
R.W.H. Vermeys, vroeger effectenhandelaar, Anna Paulownastraat 19, Den
Haag.
Henri de Vries, vroeger Charch Madabegh, Caïro (Egypte), (thans in Parijs).
Mej. N. Eyken Sluiters, vroeger Balistraat 17, Den Haag (thans in Italië).
P.W. van Raven, vroeger Overtoom 248, Amsterdam.
H.G. Horst, vroeger vischhandelaar, Lijnmarkt 21, Utrecht (thans in het
buitenland).
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A.C.W. Lionarons, vroeger Justus van Effenstr. 30, Utrecht (thans in het
buitenland).
A.J. Maas, vroeger 2e Luit. Art., 1e Reg. Vesting, Utrecht (thans in het
buitenland).
S.C. Sporry, vroeger 2e Luit., Oud Kerkhof 24, Utrecht (thans in het buitenland).
R.H.J. Veeren, vroeger Neude 13, Utrecht (thans in het buitenland).
J.J.M. Lion, vroeger cand.-ing., Oude Delft 37, Delft (thans in Oostenrijk).
A. Bijl, vroeger Hooikade 48, Delft (thans in Rotterdam).
Mevr. de wed. Dr. A.L. Statius Mellink - Brutel de la Rivière, vroeger
Mesdagstraat 4, Nijmegen.
Mej. Küntze, vroeger te Amsterdam en later te Hilversum.
W.E. de Jong, vroeger te 's Gravenhage.
S. Dudok van Heel, vroeger te Hengelo.

Arbeidsbeurs.
(Buiten verantwoordelijkheid van 't Hoofdbestuur).
1. Een jong Nederlander, vertrouwd met kantoorwerkzaamheden, machineschrijven
enz., gewoon zelfstandig zaken te behandelen, de moderne talen machtig, op de
hoogte met Fransche, Duitsche en Engelsche handelsbriefwisseling, eenigszins bekend
met Spaansch, zoekt een betrekking in Indië, Zuid-Amerika of elders.
2. Iemand te Parijs wenscht van een Nederlandsche leeraar met middelbare
bevoegdheid aldaar, les te ontvangen in boekhouden en aanverwante
handelswetenschappen.
Het adres der belanghebbenden is te vernemen bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Wegens plaatsgebrek moeten eenige stukken blijven liggen tot April.
Red.
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Nieuwe leden
over Februari 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
J.M. Klinkhamer, tandarts, Laan van Meerdervoort 132, Den Haag.
C. Wissing Jr., bierhandelaar, Ged. Burgwal 20,

Den Haag.

J.P. Batenburg, expediteur, Huygenspark 22,

Den Haag.

B.E. Harbord, fabrikant van suikerwerken, Van
Zuylichemstraat 2,

Den Haag.

Mr. Dr. W.P.J. Bok, directeur Eerste Ned. Levensverz. Den Haag.
Maatschappij, Laan Copes van Cattenburg 50,
Gerard Veth, lid der firma Schill & Capadose, bankiers, Den Haag.
Holstraat 17,
H.J. Versteeg, hoofdcommissaris van politie,
Alexanderplein 15a,

Den Haag.

Hendrik Jos, directeur Brack's Doelenhotel,

Amsterdam.

L.C. Lindeboom, theehandelaar, Beurssteeg 1,

Rotterdam.

F.W. Marchal, hoofdagent Maatschappij ‘De Veluwe’, Rotterdam.
Nieuwe Haven 23,
Mr. A.v.d. Spek, advocaat en procureur,
admiraliteitskade 78,

Rotterdam.

G.C.H. Strack, restaurateur, Nieuwstr.,

Rotterdam.

J. van Vliet Jr., directeur Maatschappij ‘Servator’,
Zuidblaak 50,

Rotterdam.

Richard Klinger & Co., ingenieurs, Boompjes 40,

Rotterdam.

F.A. Schlosser, firma Parqui, Hagen & Co., Nieuwstraat Rotterdam.
2,
W.A. van Aalst, inspecteur der Exploitatie
Staatsspoorwegen, Beursstation,

Rotterdam.

Ary Prins, directeur Stearinekaarsenfabriek ‘Apollo’, Schiedam.
P.J. Houtzagers, directeur Kunstnijverheidsmuseum,
Wilhelminapark,

Utrecht.

P.J. Hogenhuis, Oude Gracht T.Z. 141bis,

Utrecht.

W.C. Oland, instrumentenfabriek, Biltstr. 71,

Utrecht.
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Allen opg. door den heer
Jac. Post,
Simon Maris, kunstschilder, Keizersgracht 498,

Rotterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer S. van Amsterdam.
Lier Ez.,
C.M. Steffelaar, Nieuwstraat 36,

Leiden.

Opg. door den heer M.
Steffelaar,

Haarlem.

Gewone leden.
C.H. Hazewinkel, geneesheer-directeur inrichting voor Den Haag.
ooglijders, Laan van Meerdervoort 1 b,
C.E. Stark, tandarts, Alexanderpl. 91,

Den Haag.

Jhr. Mr. Th.H.F. van Riemsdijk, Oranjestraat 8,

Den Haag.

J.A.W. Vrijman, rijksbouwkundige, Van
Blankenburgstraat 57,

Den Haag.

Mr. Th.H. de Meester, oud-Minister van Financiën,
Laan Copes 27,

Den Haag.

S. Lissauer, arts, Ged. Burgwal 6 a,

Den Haag.

Mr. A.G.N. Swart, directeur Oranje Nassau
Hypotheekbank, Kettingstr. 16,

Den Haag.

G. Kuypers, civiel en waterbouwk. ingenieur, Zuidblaak Rotterdam.
24,
Mej. H. van Praag, leerares in Hygienisch spreken,
Admiraliteitskade 89,

Rotterdam.

K. de Wit, electrische handelsdrukkerij, Speelmanstraat Rotterdam.
131 a,
Mr. I.R. van der Pot, advocaat en procureur,
Reederijstraat 6,

Rotterdam.

Dr. E.C. Tuinzing, Haringvliet 26,

Rotterdam.

Dr. R.P. Offringa, arts, Stationsweg 176,

Rotterdam.

G. van der Zee, directeur van de Spaarbank, Hoogstraat Schiedam.
186,
Mr. F.A.C. Schröder, adv. en proc., Voorstraat 78,

Utrecht.

Mr. I.J. de Waal Malefijt, adv. en proc.,

Utrecht.

Dr. W.A. Vrolijk Jr., Em. Predikant, Wilhelminapark, Utrecht.
Prof. Dr. F.E. Daubauton, Stationstr. 3,

Utrecht.
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Mr. J.W. Verloop, adj.-directeur
Utrecht.
Levensverz.-Maatschappij ‘Utrecht’, Nobelstraat 8bis,
H.J. de Ligt, lid van den Gemeenteraad, Wilhelminapark Utrecht.
18,
Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

G.J. Willink, Tricotfabrikant,

Winterswijk.

Opg. door den heer J.F. Overweg,

Winterswijk.

Jhr. I.K.W. Quarles van Ufford, Villa Vredeoord,

Brummen.

Opg. door den heer W.K.L.
van Helden, Doorn.
Mej. C.A. Bloemen, Van der Heimstr. 64,

Den Haag.

Opg. door den heer H.D.H. Den Haag.
Bosboom,
Mej. C.R. du Mosch, Sweelinckplein 82,

Den Haag.

P.C. Brederode, concertzanger, Van Swietenstraat 136, Den Haag.
Beiden opg. door den heer Den Haag.
W.F. Gerdes Oosterbeek,
H. Bolten, Van Galenstraat 44,

Den Haag.

P.A.C.H.Th.A. Scheffelaar Klots, Columbusstraat 19, Den Haag.
J C. Volker Lz., Stationsplein 142,

Zaandam.

Opg. door mevr. A.C.
Veen-Brons,
J.A. Veenhoff, beambte Kon. Ned.
Stoomboot-Maatschappij, Ooievaarstr. 46,
Opg. door den heer P.H.
Stuurman,

Zaandam.
Zaandam.
Zaandam.

M. de Boer, Havenstraat 53,

Wageningen.

A.A.W. Fransen v.d. Putte, Pension de Bes,
Arnhemsche Straatweg,

Wageningen.

Beiden opg. door den heer Wageningen.
G.B.C. v.d. Feen,
J. Hoekstra, cand.-arts, Willemsparkweg 99,

Amsterdam.

Opg. door mej. W. Westra, Amsterdam.
Mej. Dr. P.J. de Rooy, Stadhouderskade 57,

Amsterdam.

Opg. door den heer S. van Lier Ez.,

Amsterdam.

J.A. Brouwer, Litt. Ned. student, Bilderdijkstraat 65,

Amsterdam.

P.C. Borst, med.-student, Nassaukade 364,

Amsterdam.
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G. v.d. Bergh, Nat. ph. student, Heerengracht 397,

Amsterdam.

W. v.d. Ent, Litt. Ned. student, 2e Oosterparkstraat 233, Amsterdam.
T. Kijzer, med.-student, Sarphatistr. 97,

Amsterdam.

S.I. v.d. Meulen, theol.-stud., 2e Helmersstraat 99,

Amsterdam.

A.A.J. de Neef, jur.-student, Nassaukade 312,

Amsterdam.

A.L.B. Saalborn, Litt. Ned. student, Alex. Boersstraat Amsterdam.
23,
A.J.M.H. Schillings, Litt. Ned. stud., Van Woustraat
136,

Amsterdam.

R.B.J. Wong Lun Hing, med.-student, Bosb.
Toussaintstraat 8,

Amsterdam.

J.J. van Westen, med.-student, 2e Helmersstraat 52,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
D. Fuldauer,
T.J. Twijnstra, med.-stud., Overtoom 126,
Opg. door den heer P.C.
Borst,
H.H. de Haan, notaris, Keizersgr. 260,
Opg. door den heer H.
Wertheim,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

G.J. Kloos, Hooge Woerd 86,

Leiden.

J.P. van Rossum, Vischmarkt 5,

Leiden.
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M.C. van Rijckevorsel, Breestraat 92,
Allen opg. door den heer
H.C. Leemhorst,

Leiden.
Leiden.

J.J. Brutel de la Rivière, Haagweg G 65 f,

Leiden.

C.I. Korteweg, Rapenburg 51,

Leiden.

C.H. Pownall, Pieterskerkstraat 6,

Leiden.

J.C.T. Resius, Aalmarkt 6,

Leiden.

J.R. Schiess, Rapenburg 52 a,

Leiden.

E. Post Stheeman,

Meppel.

Mevr. J. Fuhrhop, Rijksstraatweg,

Schoten bij Haarlem.

Opg. door den heer L.
Aletrino,
P.H. van Ham, tandarts,

Amsterdam.
Sneek.

Opg. door Dr. V. Loosjes, Sneek.
B. Eysbouts,

Asten (N.-Br.),

G.E.J. Wiessing, mijn-ingenieur, Choorstraat 44,

Delft.

J.D. Koumans, Nieuwe Plantage,

Delft.

Opg. door den heer J.P.J.
Wierts,
Johan Hettema,

Delft.
Os.

Opg. door den heer P.
Raymakers,

Stratum.

A.J. van den Heuvel, cadet K.M.A.,

Breda.

A.H. Adriani, cadet K.M.A.,

Breda.

Beiden opg. door den heer Breda.
J. Fabius,
F.A.J. Vermeulen, leeraar Middelb. Onderwijs
Teekenen, Veemarktstraat 29,

Breda.

Opg. door den heer W.J.L. Breda.
Verhoeven,
T.AE. Palairet Hooglandt, 1e Luit. Veld-Art.,
Baronielaan 12,

Breda.

Opg. door mevr. S. Kist - Breda.
de Jongh,
A. Vrieswijk, Kapitein der Artillerie, p/a. Scheefhals, 's Hertogenbosch.
Hinthamerstraat,
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Opg. door Mejonkvr. Bar. 's Hertogenbosch.
A. v. Hugenpoth,
J. Vroom, Deventerweg 54,

Zwolle.

A.M. Schaafsma, cand.-notaris, Smeden 10,

Zwolle.

G.W. v.d. Linde, tandarts, Koestr. 24,

Zwolle.

R. Wispelwey, ijzerfabrikant, Oude Vischmarkt 5,

Zwolle.

F.K. van Ommen Kloeke, graanhandelaar, Hoogstraat Zwolle.
93,
Mej. H.J.O.O. Kelder, leerares Industrieschool,
Melkmarkt 45,

Zwolle.

C.C. Hermsen, cand.-notaris, Emmawijk 6,

Zwolle.

Mej. H. Löhnis, Kl. Weezenland 10,

Zwolle.

R. van Eyle, 2e Luit.-Maj. Art., Gasthuisplein,

Zwolle.

R. Reitsma, 1e Luit. Art., Luttekenstr.,

Zwolle.

K. Stork, fabrikant, Groenewegje 25,

Zwolle.

Mej. H. van Laer, Vechtstraat 103,

Zwolle.

L. Kalff, kassier, Terborchstraat 12,

Zwolle.

Redactie Zwolsche Nieuws- en Advertentieblad, Oude Zwolle.
Vischmarkt,
Allen opg. door Luit. N.T. Zwolle.
Carstens,
Mej. A.S. La Rivière, p/a. firma La Rivière &
Voorhoeve, uitgevers,
Opg. door den heer J.
Voorhoeve,

Zwolle.
Zwolle.

Mevr. Ph. Dikkers - Stork, Huize ‘De Belder’,

Hengelo (O.).

Mej. J. Stork, Huize ‘Erica’, Enschedéscheweg,

Hengelo (O.).

H.P.G. den Tex, Colensostraat,

Hengelo (O.).

Allen opg. door den heer
Joh. de Kanter, Münster.
The Excelsior Bodega, Choorstraat 21/23,

Utrecht.

Mej. M. Neurdenberg, doct. Ned. Lett.,
Wittevrouwensingel 74,

Utrecht.

Opg. door mej. Dr. C.C.
v.d. Graft,
J. Oosterhoff, Uniabuurt 4,

Utrecht.
Leeuwarden.
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Opg. door mevr. A.C. v.
Valkenburg-Gerdes
Oosterbeek,
Dr. J. van Lonkhuyzen,

Leeuwarden.

Rijswijk (Z.-H.).

Jhr. P.A.C. van Haeften, 1e Luit. Cavallerie, Oudestraat Kampen.
198,
P.J.G. Brune, notaris, Vloeddijk 45,

Kampen.

Beiden opg. door den heer Kampen.
G. v. Mühlenfeld,

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. J. Hoeksema, Gasthuissingel,

Haarlem.

Mej. M. Hoeksema, Gasthuissingel,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Haarlem.
J. Kwast,
Mej. E.F. v.d. Giessen, Schiekade 10,

Rotterdam.

J.H. Kramers, Baan 3,

Rotterdam.

Mej. M.C. Roodenburg, Jan Sonjéstr. 5,

Rotterdam.

J. Roodenburg, Jan Sonjéstr. 5,

Rotterdam.

G.D. Birnie, Westerkade 2,

Rotterdam.

W. Stok, Schiedamsche Singel 111,

Rotterdam.

Mej. M. Stok, Schiedamsche Singel 111,

Rotterdam.

Mej. D. Tours, Bergweg,

Rotterdam.

Mej. Stamkot, Groote Markt 11,

Rotterdam.

P. Slavenburg, Hofdijk 13,

Rotterdam.

Mej. B. Philipse, 's Gravendijkwal 44 a,

Rotterdam.

Mej. C. de Hoop, Mathenesserlaan 227,

Rotterdam.

Mej. S. Davidson, Claes de Vrieselaan,

Rotterdam.

Mej. C. Knottnerus, Coolsingel 18,

Rotterdam.

Mej. A. Knottnerus, Coolsingel 18,

Rotterdam.

Mej. J. de Rot, Delftsche straat 18,

Rotterdam.

Mej. T. Mulder, Saftlevenstraat,

Rotterdam.

D. Visser, Wijnhaven 50,

Rotterdam.

R.C. Bakhuizen v.d. Brink, Witte de Withstraat 60,

Rotterdam.

C.J. Ulrich, Baan 51,

Rotterdam.
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Mej. L. Schabrach, Wijnhaven 48,

Rotterdam.

W.T. Heskes, Diergaardesingel 8,

Rotterdam.

L. Lansberg, Kruisstraat,

Rotterdam.

J.H. Putting, Speelmansstr. 123 b,

Rotterdam.

Mej. M.G. Rijsdijk, Weste Wagenstr. 18,

Rotterdam.

Mej. A.M.G. de Bouter, Wijnhaven 35,

Rotterdam.

J. Visser, Schieweg 2,

Rotterdam.

Mej. C.R. Bakker,

Capelle a/d. IJsel.
Allen opg. door den heer
A.M.H. Schepman,

Rhoon.

Groep België.
Gewone bijdrage fr. 5.
Van de Velde, 8 Lange Str.,

Diest.
Opg. door den heer P.
Rijnders.

Tiberius J., beeldhouwer, 67 Schmitzstr.,
Opg. door den heer Aug.
Alexander,
Mej. M. de Nul, Nieuwbeekstr.,

Koekelberg, Brussel.
Den Haag.
Aalst.

Opg. door den heer A.
Buys.
Mevr. wed. Bogaert, 128 Denderm. Stw.,

Gent.

Opg. door den heer Eg. de
Backer.
Buyssens, ordeklerk der wegen en werken, Wolstraat Gent.
44,
Opg. door den heer H.
Meert.

Minimum-bijdrage fr. 3.
Claeys, Ad., adv., 16 Braambergstr.,

Brugge.

Opg. door den heer L.
Plessers.
Wolter J., handelaar, Rogierstr.,

Oostende.
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Opg. door den heer
Janssen.
Van der Donckt (v. Moerbeke) Kostschool, Athenaeum, Chimay.
Opg. door den heer
Pauwels.
Verbelen, Fr., schrijnwerker, 65 Lakenmakersstr.,

Mechelen.

Opg. door den heer Borms.
Koninckx, Jan, student, Ridderstr.,

St. Truiden.

Opg. door den heer Polus.
Delbecq, postmeester,

Ledeberg.

Willoqué, postmeester,

Lede.

Van Roey, postmeester,

Niel.

Van Houdt, postmeester,

Westerloo.

Daems, postmeester,

Beeringen.

Claeys, postmeester,

Maldegem.

Van der Meeren, postmeester,

St. Lambrechts-Woluwe.

Dhooge, postmeester,

Rupelmonde.

Stijns, postmeester,

Melle.

Theerens, postmeester,

Moerbeke.
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Van Gaver, O., postmeester,

Somergem.

Van Schooten, postmeester,

Oostmalle,

Coppee, postmeester,

Ingelmunster.

Taeijman, postmeester,

Wetteren.

Helsen, postmeester,

Baesrode.

Van Wielendaele, postbeambte, Snoekstraat 105,

Gent.

Allen opg. door den heer
Stijns.
Huibert Geurden,

Sichen Sussen Bolree.
Opg. door den heer
Peetermans.

Apers, Renaat, student, Kortrijksche Stw. 219,

Gent.

Van Maele, Hendrik, stud., Nederkouter 39,

Gent.

Snoeks, Maur., stud., Nederkouter 97,

Gent.

Wauters, Alf., stud., Toekomststraat 112,

St. Amandsberg Gent.

Bouuel, Pieter, stud., Nieuwpoortstr. 4,

Gent.

Jacob Antoon, stud., Hertstr. 10,

Gent.

Van Rijn, Johan, stud., Parklaan 43,

Gent.

Allen opg. door den heer
Van Oye.
Ghijsebrechts, Ant., stud.,

Gheel.
Opg. door den heer
Ghijsebrechts,

Schilde.

De Coninckxvrienden, p/a. A. Duchâteau, Groentenm., St. Truiden.
Opg. door den heer Polus.
Van Eyen, A., Oogststr 23, St. Joost t. Oode,

Brussel.

Lorent, stud., 79 Maria-Christinastr., Laken,

Brussel.

Beiden opg. door den heer
Delpire.
De Vos, Maur., 36 Bloemstr.,

Gent.

Opg. door den heer De
Backer.
Flass, beambte, 99 Keizer Karelstr.,

Brussel.

Lefebvre, beambte, 31 Gezellenstr., Schaarb.,

Brussel.
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Beiden opg. door den heer
d'Artois.
J. T'Jampens, klerk, Statie,

Melle.
Opg. door den heer
Vergauwen.

Verheyen, A., adv., Dyle 1,

Mechelen.

Bulens, J., drukker, Antw. Stw.,

Mechelen.

Van Aerschot, Jan, bediende, 25 Vaartdijk,

Mechelen.

Allen opg. door den heer
Borms.
De Prins, Frans, Kathelijnestr. 72,

Mechelen.

Opg. door den heer Al. de
Smet.
Aernoudt, mej. Alice, regentes, St. Jorisstr. 95,

Brugge.

Aerts, Flor., kunstschilder, Lange Reie,

Brugge.

Blondeel, Firmin, Schouwvagersstr.,

Brugge.

Cauwe, René, bouwmeester, Hoedenmakersstr. 5,

Brugge.

Cloet Remy, Geldmuntstr. 5,

Brugge.

De Cavel, Mej. S., Oostendsche str. 9,

Brugge.

De Bois, Mej., regentes, St. Annaplein,

Brugge.

De Cock, Em., St. Amandsstr. 34,

Brugge.

De Winter, onderwijzer, Oude Takstr. 3,

Brugge.

D'Helft, advocaat, Naaldenstr. 16,

Brugge.

D'Hoore, Joz., nijveraar, Buiten Smedenpoort 2,

Brugge.

Houdmont-Carbonnier, drukker, Philip de Goede-laan, Brugge.
Joris Grégoire, toonkundige, Langestr. 118,

Brugge.

Salvo Omer, Zevensterrestr. 23,

Brugge.

Maertens, Alf., Noordzandstr. 19,

Brugge.

Maréchal, Josse, Guldenvlieslaan 28,

Brugge.

Maréchal, Margeriet, Guldenvlieslaan 28,

Brugge.

Moeyaert, Cam., drukker, Damhouherstr. 16,

Brugge.

Plessers, Lod., H. Geeststr. 5,

Brugge.

Priem, Hendr., Oude Takstr. 57,

Brugge.

Raes, H., leeraar, St. Jacobsstr. 26,

Brugge.

Seghers, Pol., Maagdenstr. 74,

Brugge.

Seghers, Karel, St. Annaplaats,

Brugge.
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Van Borm, Kar., Geerwijnstr.,

Brugge.

Van Poelvoorde, A., drukker, Beenhouwersstr. 21,

Brugge.

Verachtert, Evr., leeraar, Rozenhoedkaai 1,

Brugge.

Verbeke, Adolf, drukker, Noordzandstr. 46,

Brugge.

Vermeersch, Lod. Nap., St. Annaplaats 14bis,

Brugge.

Van der Ghinst, Kar., St. Clarastr. 39,

Brugge.

Van de Velde, A., St. Gillisstr. 6,

Brugge.

Ulrix, Eug., leeraar, Guldenvlieslaan 85,

Brugge.

Watteyne, Alf., Steenstr. 17,

Brugge.

Thijs, M., Lange str. 92,

Brugge.

Mej. C. Adriaenssens, onderwijzeres, 8 Delinstr.,

Antwerpen.

Opg. door den heer V. d.
Straten.,
Lenglé, Joris, bouwkundige, Ham 35,

Stabroek.
Gent.

Opg. door den heer A.
Lenglé.
Verkissen, Edg., staatsbedienhe, Vogelhoek,

Meirelbeke, Statie.

Opg. door den heer
Vergauwen.
Cornil, O., leeraar, Kaai,

Lier.

Vervoort, H., leerkoopman, Lisperstr.,

Lier.

Beiden opg. door den heer
Moens.
Eug. van de Vloet, onderw., Colomastr.,

Mechelen.

Fr. Hartman, Ouden Bruul 6,

Mechelen.

Beiden opg. door hen heer
Borms.
Hellebuyck, Joris, stud. Vorm. sch. Gent, Zurenborgstr. Antwerpen.
49,
V. d. Werke, G., stud. Vorm. sch. Gent, De
Damhouderstr. 15,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
J. de Rudder.
Goossens, Felix, Waversche stw. 306,

Els. Brussel

Opg. door den heer
Stillekens.
Puls, schoolhoofd, Kapucienenvest,

Mechelen.
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Opg. door den heer Borms.
De Vriendt, Amsterdamstr. 22,

Oostende.

Opg. door den heer G.
Lefèvre.
Pauwels, Raym., kostganger, Koninklijk Athenaeum, Chimay.
Vermeersch, apotheker, Lisperstr.,

Lier.

Opg. door den heer Moens.
Van Zijpe, H., beambte, 474 Paleizenstr.,

Laken-Brussel.

Smet, bakker, 7 Voldersstr.,

Laken-Brussel.
Beiden pg. door den heer
Delpire.

Lucien Couppé, postklerk,

Roeselare.

Meganck, Mej. Wilhelmina, 106 Coupure,

Gent.

Opg. door den heer Edz. Domela.

Groep Ned. Oost-Indië.
G. de Jongh, adj.-mach. K.M.,

Batavia.

Opg. door den heer M.
Flohil,

Batavia.

W.H. Oekers, ambt. B.B., p/a. Departement van
Binnenlandsch Bestuur,

Batavia.

Mej. J. van Veen,

Amoentai (Borneo).
Beiden opg. door den heer
W.H. van Helsdingen,
Leiden,

Buitenland.
Beschermende leden.
V. de Waegenaere, Vice-Consul van Portugal,

Kaapstad.

Dr. G.M.A. Heymans, Consul van België en
Vice-Consul van Spanje,

Kaapstad.

Beiden op. door den heer
F.M. Knobel, Pretoria.
M.P. Barendsen, adres C.S.A.R.,

Johannesburg (Transv.).
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Opg. door den heer D.
Krabman,

Johannesburg (Transv.).

Gewone leden.
H. Reynders, 4 De Beerstr., Braamfontein,

Johannesburg (Transv.).

C. de Rijk, 4 De Beerstr., Braamfontein,

Johannesburg (Transv.).

Beiden opg. door den heer Johannesburg (Transv.).
C.J. van Ginkel,
M. van Spijk, Bus 3028,

Johannesburg (Transv.).
Opg. door den heer D.
Krabman,

Johannesburg (Transv.).

H.J. Bijleveld, 98 Fawcusstraat,

Jeppe bij Johannesburg
(Transv.).

W. Oldenkamp, P.K. Newclare bij

Johannesburg (Transv.).
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W.F. Walker, P.B. 2930,

Johannesburg (Transv.)
Allen opg. door den heer
N.R. Mooi,

D. Lodder, Dynamite Factory, P.K. Modderfontein,

Johannesburg (Transv.)
Johannesburg (Transv.)

C. Jongbloed, Dynamite Factory, P.K. Modderfontein, Johannesburg (Transv.)
Beiden opg. door den heer Johannesburg (Transv.)
P. Hofland,
L.F. van der Sman,

Geesthacht bij Hamburg.

Dr. J. Smit, R.K. Priester, S. Maria dell' Anima,

Rome.

J. de Jong, R.K. Priester, S. Maria dell' Anima,

Rome.

Beiden opg. door Dr.
Gisbert Brom,

Rome.

Nanno Prak,

Post Parijs (O.R.K.).

H. ten Cate, Post du Toitspruit,

Potchefstroom (Transv.).

Beiden opg. door den heer Potchefstroom (Transv.).
A.H. Koomans,
J. van Haaften, p/a. Ned. Legatie,

Peking.

Opg. door Dr. W. van
Everdingen,

Rotterdam.

J.W. Enslin, P.B. 400,

Bloemfontein (O.R.K.).

P.J. Faure, P.B. 130,

Bloemfontein (O.R.K.).

C.I. Krogh, Brandkop, P.K.,

Bloemfontein (O.R.K.).

A.A. Schouten, p/a. Nederl. Bank,

Bloemfontein (O.R.K.).

Allen opg. door den heer
H.J. Poutsma,
H. Roeper Bosch, Albertstrasse 36 I,

Bremen.

Ch. van Wijnbergen, Mozartstrasse 18,

Bremen.

T. Pathuis, Meyerstrasse 8,

Bremen.

C. Rooduyn, Albutenstrasse 3/3 A,

Bremen.

Allen opg. door den heer
S. van West,
A. Grasveld, Rothenburg 46,

Bremen.
Münster i/W.

Opg. door den heer Joh. de Münster i/W.
Kanter,
S. Cohen, Markgrafenstr. 39/40,

Berlijn W. 8.
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H. Rosendaal Jr., Königgrätzerstrasse 103,

Berlijn

D.A. Schakel, Plan Ufer 78 a,

Berlijn

J.M. Schellekens, Linden Allee 14,

Wilhelmsruh bij Berlijn

P.J. Verschoor, Stierstr 13,

Friedenau bij Berlijn

T. Rosendaal, Königgrätzerstrasse 103,

Berlijn

J.A. Brehm, Maasenstr. 23,

Berlijn W.

A. Hes, Flensburgerstr. 26,

Berlijn N.W. 23.

Mej. J. Adama - Broersma, Dortmunderstr. 15, Ecke
Bundesrat Ufer,

Berlijn

J. Schripsema, 6913 Union Ave,

Chicago.

W. Bos, 7203 Sangamon St.,

Chicago.

E. Boerema, 7355 Sangamon St.,

Chicago.

R. Huizinga, 688 W 14 St.,

Chicago.

G. van der Gust, 688 W 14 St.,

Chicago.

Theo Allebrandi Jr., P.B. 334, North. Chicago Lake
Co.,

Illinois.

Prof. John S. Nollen, Lake Forest College, Lake Forest, Illinois.
Prof. F.C.L. van Steenderen, Lake Forest College, Lake Illinois.
Forest,
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering Ingewacht bij
de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht

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.
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, Sud-Russische Gesellschaft für Hanf- und
Seil-Industrîe.
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, Vice-Consul der Nederlanden.
C o r r e i o d e H a n h a (Afr. Occall Portug.): P. v.d. Smit.
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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 o n d e n : J.E.A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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. Gisbert 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.
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.
Stockholm: M.P. Meerburg, Vice-Consul der Nederlanden.
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, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan); Wm. Holst & Co.
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Twee jubelzangen.
1. Voor het koningskindje.
Laat nu een fors gejuich uit duizend kelen klinken!
Oranjetooi alom nu! Strikje, wimpel, vaan!
Wij dachten de oude kleur zou in tijds zee verzinken
En weemoed over 't geen voorbij ging greep ons aan.
Dat stoer ‘Oranje boven!’ riepen 't niet de Geuzen!?
Begroette 't niet de Vrijheid eens aan 't Brielse strand!?
Goddank, het kan weer klinken! 't Blijft ook onze leuze:
‘Oranje en Vrijheid één, in onverbreekbre band!’
Slaap, koningskindje, slaap, laat niets uw sluimer storen,
Van wat aan spanning in ons trilde onbewust;
Geen moederliefde of vadertrots kan u bekoren,
Geen volksgejuich! Slaap door, word krachtig in die rust.
Groei tot beseffen dat het heerlik is te wonen
In Nederland, waar, sinds der Vrijheid wieg er stond,
Zij zelf 't begeerlikst achtte als heerseres te tronen;
Waar Haar bevel alleen gewill'ge dienaars vond.
Besef dat wij 't verleden waard ons willen tonen,
Dat wij 't eendrachtigst zijn, als 't onze Vrijheid geldt,
Dat wij wie Haar verdedigen met liefde lonen:
O, dat Uw naam ook eens onder de besten telt!
Doorvoel wat daar aan dank door onze ziel blijft klinken,
Zien wij steeds in ons midden Vrede en Vrijheid staan,
Als nu we in beider oog een blijdschapstraan zien blinken:
Daar wappert ook hun vlag, onz' oude Oranjevaan.
Welkom dan koningskind! Nog eens ‘Oranje boven!’
Hef 't met ons aan: daarginds in tropiese Oost en West,
En waar ook de onzen in een nieuwe bloei geloven
Van een herboren en weer sterk gemenebest!
Wees met ons blij, strijdende stamverwanten,
In Vlaandren en Zuid-Afrika! Laat overal
In 't Diets*) zich uw hoezee! de wereld rond voortplanten,
Tot het als stamgroet om ons koningskindje schall'.

2. Voor de Moeder.
Nu komen statig zwevende Gedachten
Uit Nederlandse moederzielen aan
En vouwen blanke en wuivend-brede schachten
En komen aarzeltredend voor haar staan:
‘Wees ons welkom, Hoge Vrouwe,
Moeder van dit dierbaar kind;
Heerlik is 't dat een Nassaue
Nu haar mooiste taak begint:
Zalig wie gelukkig paarde,
Wie daarna zich g'lukkig vindt,
Hoger taak wel geen op aarde,
*) De oude naam voor de Volkstaal van de Lage Landen bij de zee.
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Dan 't groot brengen van een kind.
‘Moeder, komt Gij in ons denken,
Moeder, zien we U aan de wieg
Aan het kleinste Uw aandacht schenken,
Aan kindskwellertje, aan een vlieg;
Moeder, zien we U 't kind verzorgen,
't Groeit, ontgroeit U, wordt een mens
En bereikt, droef-blijde morgen,
Buiten U een hartewens.
‘Moeder blijft alleen nastaren
Wie zich uit haar denken spoedt,
Tot kinds denken na veel jaren
Zweeft weer moeder te gemoet.
Moeder voelt haar kindje komen,
Beiden zijn ze in 't blij weleer:
En ze stoeien in hun dromen
In kinds eerste jonkheid weer.
‘Duisternis, waarin wij treuren,
Wordt zó, 'n zonnedag gelijk.
Zalig wie dat mag gebeuren!
't Is een blik in 't hemelrijk!
Moeder, 't is niet altijd blijheid:
Grijze Zorg komt, schreiend Leed;
Maar der moederweelde meitijd,
Zalig wie die nooit vergeet!’
De Moeder ligt met mijmerende ogen
En hoort de blank omwiekten peinzend aan;
Onhoorbaar zwevend zijn zij heen gevlogen:
Haar vochtig oog ziet dankbaar 't kindje aan.

H a a r l e m , Voorjaar 1909.
J.B. SCHEPERS.
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Het Nederlandsch belang in Chili.

TOCOPILLA,
Uitvoerhaven van Chilisalpeter.

Zuid-Amerika staat bij de Nederlanders over het algemeen in een slechten reuk,
en zonder nu als pleitbezorger te willen optreden van alle Zuid-Amerikaansche
regeeringen, willen wij naar aanleiding van een onderhoud dat wij kort geleden met
den heer H.C. Knottenbelt te Rotterdam gehad hebben, toch wel eens aandacht vragen
voor de republiek Chili, waarvan deze heer Consul-Generaal te Rotterdam is.
Er was weldoende geestdrift en opwekkend vertrouwen in zijn betoog. Hij geloofde
in de rijke toekomst van het land dat hij in alle richtingen had doorkruist en bezocht;
niet met de luchtige vluchtigheid van den pleizierreiziger, maar met den gedegen
ernst van den man van zaken, van den ondernemenden modernen Nederlander, die
aan den oud-Hollandschen durf en ondernemingsgeest het juiste begrip der
hedendaagsche handelseischen paart.
Met den heer Knottenbelt hebben wij begrepen, dat er ook voor ons Nederlanders
daar ginds een taak is te vervullen.
Onze helderziende Rotterdamsche kooplieden hebben trouwens de kans reeds
aangegrepen. Vele bekende en krachtige firma's hebben zich vereenigd in een
Handels-Maatschappij, welke zich op uitvoer naar en van Chili toelegt.
Voor dien tijd werd alles uit Chili over Hamburg, Antwerpen en Liverpool
ingevoerd. Rechtstreeksche betrekkingen met Chili had Nederland slechts zeer weinig,
wat te meer te betreuren is, omdat wij een stoomvaartlijn van Rotterdam op Chili
rijk zijn.
Niettegenstaande die verbinding werden bijvoorbeeld huiden, waarin ons land een
zeer omvangrijken handel drijft, uit Chili afkomstig, door onze kooplieden te Hâvre
en Antwerpen gekocht.
De Chili-salpeter, het voornaamste uitvoerartikel en in den handel kortweg bekend
als Chili, wordt tegenwoordig zelfs voor rekening van Hamburgsche en Antwerpsche
huizen te Rotterdam aangevoerd.
Doch dit is nog slechts een begin. Die handel moet zich uitbreiden. Van den
omvangrijken erts-uitvoer kan ook Nederland een deel krijgen. Rotterdam is met
dien handel vertrouwd.
Proeven met den invoer van Chileensche tarwe genomen, beloofden veel. Het
bezwaar hierbij is echter - zooals bij alle andere ondernemingen - dat men in Chili
geen geschikte menschen kan vinden om dien handel te bevorderen.
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Er zijn bijna geen Nederlanders, die zich daar vestigen. En toch schijnen zij er een
mooie toekomst te hebben. Het land is jong, in zijn opkomst. En het neemt reeds
snel in bloei toe. De Staatsontvangsten, die in 1880 44,410,417 pesos bedroegen,
wezen in 1900 reeds een cijfer aan van 136,384,281 Am. gouden pesos en zijn sinds
dien met verbazingwekkende sprongen gestegen. Elk financieel jaar laat een zeer
belangrijk batig saldo. In 1905 vertegenwoordigde de invoer een waarde van
54,693,800 gouden Amerikaansche pesos. Zoo gunstig is er de financieele toestand
dat geen directe belastingen worden geheven. De Chili-uitvoer is wel de voornaamste
bron van inkomsten.
De Hollanders staan bij de Chileensche regeering hoog aangeschreven. De weinige
Nederlanders, die er ambten bekleeden, hebben bekleed, of werkzaam zijn, hebben
onze naam en eer er hoog gehouden. In de eerste plaats wel Prof. dr. Kraus, wiens
groote bekwaamheden als waterbouwkundige nog steeds worden geroemd. Dan de
heer G. van Mourik Broekman, hoogleeraar aan de Hoogeschool te Santiago, alsook
de heer Coops, Luit. ter Zee der Ned. Marine, thans ingenieur bij de hydrografie der
Chileensche Marine.
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En daarnaast toonden ook kapitalisten, buiten den handel, hun vertrouwen in de
toekomst van Chili. Met uitsluitend Hollandsch kapitaal werden in 1906 en 1907 te
's Gravenhage twee maatschappijen opgericht voor de ontginning van mijnen, zoowel
in het Zuiden als in het Noorden van Chili. En wie zal zeggen hoe haar arbeid eenmaal
in omvang zal toenemen. Van de 7106 kopermijnen in vroeger jaren bewerkt, zijn
er nu nog slechts 748 in exploitatie. Deze vermindering is alleen hieraan toe te
schrijven dat elders het metaal gemakkelijker aan de aardoppervlakte was te brengen.
Erts is dus blijkbaar nog in grooten rijkdom in den bodem van Chili aanwezig.
De eveneens Nederlandsche Maatschappij voor Gewapend Beton legt verder in
Chili getuigenis af van Neêrland's ondernemingsgeest. Haar Hollandsche ingenieurs
hebben er havenwerken gebouwd en groote bruggen gelegd. En het terrein van
werkzaamheden dezer Maatschappij breidt zich daar steeds uit. Alle ondernemingen
vinden er aanmoediging van de zijde der regeering; want haar verstandig en breed
inzicht is, dat zij uit alle landen der wereld de knapste mannen

Mijnwerkerskamp der Maatschappij tot Expl. van Zuid-Pategonische Kopermijnen.

moet kiezen om het land groot en beter te maken. Zoo houdt zij voor de
waterbouwkunde steeds haar oog op Nederland gericht. Zoo nam zij voor de inrichting
harer vloot Zweedsche en Hollandsche marine-specialiteiten. Zoo vergat zij niet in
het Chileensche onderwijs uit het Nederlandsche stelsel over te planten, wat haar
goed en aanbevelenswaardig leek.
Alleen om de Chili als meststof bekend te maken gaf zij in enkele jaren 744.000
gld. uit.
In alle havensteden van eenige beteekenis heeft zij goed betaalde beroepsconsuls
aangesteld; slechts enkele posten liet zij bezetten door niet-beroepsconsuls.
Stel daar tegenover de houding onzer regeering, die geen enkelen Nederlander als
consulair ambtenaar in Chili heeft.
Het gevolg daarvan is, dat op de meeste Chileensche invoerstatistieken ons land
zelfs niet wordt genoemd.
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En toch is er daar ginds voor onzen handel een dankbaar en voordeelig veld te
ontginnen. Dit bewijst reeds, dat onze uitvoer naar Chili in enkele jaren niet
onbelangrijk is gestegen, dank zij de oplevende

Spoorbrug over de Rio Loa bij Conchi (Calania).

belangstelling van onze kooplieden. In 1905 was de uitvoer van Nederland naar Chili
ongeveer f 300.000, in 1906 ongeveer f 625.000 en in 1907 reeds ongeveer een
miljoen. Nederland kan er een afzetgebied vinden voor katoenen stoffen, stearine,
kaas, melk in blik, spoorwegmateriaal, baggermachines (ook voor de goudnijverheid),
verschillende oliën, bier enz.
Maar voor die uitbreiding van onze handelsbetrekkingen is in de eerste plaats
noodig, dat zich in Chili Nederlanders van beschaving en ontwikkelingen met
handelskennis vestigen. Maar ook voor landbouwers is er plaats, mits zij van
aanpakken weten en niet treuren, omdat zij van moeders pappot weg zijn. Al de
goede Nederlanders kunnen de pioniers zijn, die onzen ouden wereldhandel weer
vestigen en zoodoende onze nationale welvaart bevorderen en ons land nieuw aanzien
geven.
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Op reis naar Santiago.
Op den voorgrond de heer H. Knottebelt.
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De Chileensche Consul-Generaal beseft dit levendig en hij bevordert de instrooming
van geschikte Nederlandsche

Goudbaggermolen op Vuurland.

krachten daarheen. Reeds heeft hij verschillende Nederlandsche gezinnen als
landbouwers daarheen gezonden, enkele Hollandsche geneesheeren bij de Chileensche
marine weten te plaatsen en bij het marine-instituut en de marine machinistenschool
te Valparaiso enkele Nederlandsche leeraren weten te doen benoemen.
FREDERIK ROMPEL.
D o r d r e c h t , April 1909.

Stamverkeer.
Bloembollen.
Te Hillegom is 8 April een vollegrondtentoonstelling van bloeiende bloembollen
geopend, die tot Pinksteren zal duren.
In het najaar van 1908 zijn de tuinen van het bekende ‘Hof van Hillegom’ voor
dat doel door vele firma's onder leiding van een tuinbouwkundige met meer dan
200.000 bloembollen beplant, bloemperken van allerlei vorm in de schoonste
schakeeringen.
De aanblik is onvergetelijk.
Duizenden en duizenden bloemenliefhebbers bezoeken de streek tusschen Haarlem
en Leiden, wier verkeerswegen in uitmuntenden toestand verkeeren.
De toegangsprijs is 0.25 gld. per persoon ('s Woensdag 0.50 gld.).
Wielrijders ten getale van ten minste 50 0.10 gld. korting.
Leden van het A.N.V. zoowel in als buiten Nederland kunnen zich voor verdere
inlichtingen omtrent het bezoek aan de bloembollen-streek wenden tot de
A f d e e l i n g S t a m v e r k e e r , W i l l e m s t r a a t 15, D e n H a a g .

Vlaamsch Rechtskundig Congres te Leuven.
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Den 2en Mei zal te Leuven het Ve Vlaamsche Rechtskundig Congres worden
gehouden. Dit jaar zal het Congres hoofdzakelijk het vraagstuk der
verantwoordelijkheid van misdadigers behandelen.
Noord-Nederlandsche belangstellenden kunnen tot het Congres toetreden tegen
betaling van den inschrijvingsprijs van 3 frank. Blijkens ontvangen bericht zullen
zij zeer welkom zijn. Met de Zuid-Nederlanders staan zij op het Congres in alle
opzichten gelijk; slechts missen zij stemrecht, omdat de besluiten der Congressen
vaak bestemd zijn, de Belgische Regeering een beeld te geven van de meening der
Vlaamsche rechtsgeleerden.
Inschrijvingen kunnen geschieden door tusschenkomst der Afdeeling Stamverkeer
(adres zie boven), die zich ook gaarne zal belasten met bespreking van logies, enz.

Gezelschapsreis naar Vlaanderen.
Door de Nederlandsche Reisvereeniging zal waarschijnlijk eene gezelschapsreis naar
Vlaanderen, onder leiding van een kenner der Vlaamsche kunst worden uitgeschreven.
De toezegging is reeds ontvangen, dat in dit geval een aantal leden van het A.N.V.
op den zelfden voet als de leden der Reisvereeniging aan die reis zullen kunnen
deelnemen. Zoo spoedig mogelijk zal hierover iets naders worden medegedeeld.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit Australië.
Zooals ik u reeds vroeger geschreven heb vrees ik dat er vooralsnog voor het oprichten
eener Zelfstandige Afdeeling hier weinig kans is, omdat de stamgenooten die in
Australië wonen zoozeer verspreid zijn. Ik heb door de nieuwsbladen allen die belang
stellen in het Verbond uitgenoodigd zich tot mij te wenden om inlichtingen, maar
tot nog toe weinig antwoord daarop ontvangen. In de laatste helft van het voorgaande
jaar heeft onze ijverige Consul-Generaal, de heer W.L. Bosschart, voor wien geen
moeite te groot is waar het de belangen van den Nederlandschen stam betreft, de
verschillende staten van het Gemeenebest bezocht en daarna een rondreis in onze
Oost-Indische bezittingen gemaakt, waar hij lezingen over Australië heeft gehouden
en de mogelijkheid voor den handel tusschen die landen heeft uiteengezet. De
belangstelling die hij heeft opgewekt op Java, deed vier voorname industrieëlen
besluiten hem op zijn terugtocht naar Australië te vergezellen, en na Sydney en
Melbourne bezocht te hebben, in gezelschap van den heer Bosschart, die in
laatstgenoemde plaats woont, zetten zij hun reis voort naar Adelaide, de hoofdstad
van Zuid-Australië en van daar naar Fremantle en Perth. Bij hun vertrek drukten zij
hun groote voldoening uit over den gezichtskring die zich op handelsgebied voor
hen geopend had.
De weinige Hollandsche goederen die in West-Australië aan de markt gebracht
worden vinden eerst hun weg naar Melbourne, vanwaar zij vervolgens hierheen
verzonden worden, hetgeen te betreuren is, want het zou tijd en geld uitsparen indien
zij onmiddellijk naar Fremantle verscheept konden worden. De bewoners van de
steden op de goudvelden, die bijna 30.000 zielen vertegenwoordigen en in hunne
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levensbehoeften geheel afhankelijk zijn van hetgeen wordt aangevoerd, zijn de
grootste verbruikers van verduurzaamde levensmiddelen, en wanneer dus de
Hollandsche prijzen die van anderen niet te boven gaan, opent zich daar vooral een
ruim veld voor den Hollandschen handel. Gedurende mijn verblijf van 13 maanden
op de goudvelden in 1896-'97, toen de zoogenaamde steden slechts ‘mining camps’
waren, en een gebouwtje opgetrokken van gegalvanizeerd ijzer de waarde had van
een feodaal kasteel uit de riddertijden, toen ik 30/ - (18 gld.) per week huur moest
betalen voor een linnen tent, die in drie afdeelingen verdeeld was door beschotten
en vierkante openingen had in plaats van deuren - in dien tijd was er bijna niets anders
te bekomen dan wat in Australiesch vernacular genoemd werd ‘tinned dog’ en dat
voor fabelachtige prijzen. Een fabrikant van verduurzaamde levensmiddelen in
Zuid-Australië die toen bij-
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na bankroet was, maakte een fortuin door de vlucht die zijn handel nam, en het
verwonderde mij menigmaal onder de velerlei ingevoerde artikelen nooit Hollandsche
te ontdekken. Later toen de spoorbanen de goudvelden bereikten en de steden daar
onderling verbonden, daalden de prijzen tot het normale.
Het moet echter bevreemding wekken dat in onze Oost-Indische bezittingen de
aandacht niet meer op Australië, ook als naaste buur, gevestigd werd, te meer omdat
vandaar uit de eerste exploratietochten werden ondernomen en in 1605 de eerste
authentieke landing werd bewerkstelligd op de Noordkust door de bemanning van
een Hollandsch schip, komende van Batavia. De menigte Hollandsch namen die men
overal in Australië ontmoet en die hun oorsprong ontleenen aan die kloeke en
onversaagde, geen gevaren vreezende Hollandsche zeevaarders, wijzen als van zelf
den band aan die van ouds tusschen de twee landen geweven is. Wij willen hopen,
dat wederzijdsche bekendheid den tegenwoordigen toestand zal verbeteren en dat
Hollandsche handelshuizen in de voornaamste handelsplaatsen van Australië spoedig
zullen verrijzen en zich voor den vreedzamen strijd in de wereldmededinging met
andere volken zullen aangorden.
ANNA SEMMENS,
Vertegenwoordigster voor Australië.

Uit Londen.
De Nederlandsche werkliedenvereeniging Eensgezindheid te Londen heeft in haar
nieuw clubgebouw op Ampthill Square, Hampstead Road een tehuis gevonden, zoo
keurig en gerieflijk ingericht als haar leden 't maar wenschen kunnen. Gelegen op
een punt, gemakkelijk bereikbaar voor haar - meest in Noord-Londen wonende leden, vormt het reeds nu het middelpunt van het gezellig verkeer der Nederlandsche
werklieden. Vooral de ongehuwden vinden er dat, wat een Hollander in den vreemde
zoo ongaarne mist: een goedkoop, wel-toebereid middagmaal, Hollandsche bladen
en aanspraak in de vaderlandsche taal.
Vooral van het eerste konden zich de vele leden en genoodigden overtuigen op
15 Maart, toen het bestuur hen te zamen geroepen had in het nieuwe gebouw en een
avondmaal had doen bereiden op goed-Hollandsche wijs, al zou men dit aan de
veeltalige spijskaart niet zeggen.
Zijne Excellentie Mr. K.W.P.F. baron Gericke van Herwijnen, de gezant, zat voor
en mede waren te gast de heeren H.S.J. Maas, consul-generaal en A. Laverge,
waarnemend voorzitter der Nederlandsche Vereeniging te Londen.
Na de door den gezant ingestelde officieele dronken, waarvan vooral die op Hare
Majesteit met den grootsten bijval werd begroet, gaf de voorzitter der feestvierende
vereeniging, de heer J.C. Verweymeren een beschouwing over de moeilijkheden,
die te overwinnen waren, aleer men zoover was gekomen dat men de leden in een
waardige omgeving kon ontvangen en dankte allen, die hadden medegewerkt aan
het welslagen der onderneming.
Nadat nog door de heeren J. de Haan, secretaris der vereeniging en Sj. van der
Heyden het woord was gevoerd, was het feest geëindigd voor hen, die niet verkozen
deel te nemen aan het bal, dat volgde en eerst in de vroege uren van den volgenden
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dag een einde maakte aan het welgeslaagde feest, waarmede de vereeniging den
aanvang van een nieuw tijdperk in haar bestaan had gevierd.
J.E.A. REYNEKE VAN STUWE,
Vertegenwoordiger van 't A.N.V. te Londen.

Jaarverslag uit Venetië.
I. Aan het verzoek van het Perskantoor van het A.N.V. om bekendheid te geven aan
de Lustrumfeesten te Delft, heb ik niet geaarzeld ruimschoots gevolg te geven, niet
alleen in mijn consulair gebied, maar ook in andere steden van Italië.
II. De adreskaarten van het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer te 's
Gravenhage zijn voortdurend tentoongesteld in de kanselarij. Ongelukkig zijn er
weinigen in Italië, die geneigd zijn het voorbeeld te volgen van uw vertegenwoordiger
te Venetië, die vier maal (het eerst in 1872, de laatste maal ter gelegenheid van de
kroning der Koningin) uw mooi land bezocht heeft, en er de meest aangename en
kostbare herinneringen van behoudt.
III. In de kanselerij zijn ook altijd tentoongesteld de programma's voor de
Java-reizen, die mij worden gezonden door het officieel Toeristenkantoor te Batavia.
Ik blijf niet in gebreke, hierop de aandacht der bezoekers te vestigen en er propaganda
voor te maken, maar ongelukkig is mijn stem die eens roependen in de woestijn.
IV. Ik heb mij steeds gehaast alle inlichtingen te geven, die mij werden gevraagd
door Ned. handelaars en handelshuizen. Mijn archief over 1908 bevat te dien opzichte
200 brieven, voor het meerendeel handelsbelangen betreffende.
V. Een uittreksel van mijn laatste jaarverslag werd afgedrukt in No. 92 der
‘Handelsberichten’ van 17 Dec. l.l. 't Spijt me, dat de ligging van Venetië mij niet
de gelegenheid verschaft, meer diensten te bewijzen aan het A.N.V., op welks
lidmaatschap ik trotsch ben.
L. BIZIO GRADENIGO,
Vert, van het A.N.V. te Venetië.

Jaarverslag uit Buenavista (Mexico).
Daar in dit deel van Mexico buiten mijne familie geene Nederlanders of Nederlandsch
sprekenden verblijf houden, hebben mijne werkzaamheden als vertegenwoordiger
zich hoofdzakelijk bepaald tot het geven van inlichtingen en het verstrekken van
vertrouwbare adressen aan den handel en aan personen, die zich in deze republiek
wenschen te vestigen of om andere redenen inlichtingen verzochten.
Te oordeelen naar het groote aantal brieven, wordt de belangstelling van Nederland
in den bloei van deze republiek steeds grooter. Vooral vele jonge ontwikkelde
landgenooten wenschten zich hier te vestigen.
Uit enkele brieven bleek mij dat sommigen nog een verkeerd denkbeeld hebben
over de veiligheid op de wegen en meenen dat het tegenwoordige Mexico nog is het
oproerige Mexico van ongeveer 25 à 30 jaren geleden. Dit is echter tijdens de
krachtige regeering van President Diaz geheel veranderd en men is ook op het platte
land even veilig als in elk ander beschaafd land.
Hollandsche en Duitsche kolonisten staan hier over het algemeen het best
aangeschreven, Noord-Amerikaansche het slechtst.
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Ik meen echter aan Hollandsche arbeiders en kleine landbouwers eene
landverhuizing naar deze republiek beslist te moeten afraden, omdat onze arbeiders
onmogelijk zoo goedkoop kunnen werken als de Indiaansche, die zich met een zeer
laag loon, slecht eten en een met palmbladeren gedekte hut, waarbij vergeleken een
plaggenhut op de Drentsche heide soms nog een kasteel is, tevreden stellen, terwijl
een landbouwer zonder wat kapitaal hier onder geheel andere omstandigheden moet
werken als in 't vaderland, daar het klimaat zeer verschilt met dat van Nederland en
hij in vele gevallen vruchten moet zaaien, die hij niet kent en bovendien nog moet
omgaan met
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menschen van andere zeden en gewoonten. Het gevolg is dat zoo iemand zich hier
niet thuis zal gevoelen en alles uitloopt op eene groote teleurstelling.
Bijenhouders hebben over 't algemeen meer kans van slagen. De honingprijzen
zijn hier wel lager dan in Europa, doch de oogsten zijn ook vaak driemaal zoo groot.
Men doet echter verkeerd met te meenen dat iemand, ook al is hij met de
Hollandsche bijenteelt vertrouwd, reeds dadelijk in 't begin zeer goede oogsten kan
verwachten, want ook een bijenhouder werkt hier onder geheel andere
omstandigheden, waarmee men wel rekening dient te houden.
Kort nadat mijn berichtje over bijenteelt in Neerlandia verscheen, is hier een wet
op de landverhuizing aangenomen, waarbij o.a. aan teringlijders de toegang tot de
republiek wordt ontzegd. Naar mij echter van bevoegde zijde is medegedeeld kan
het gouvernement toelaten degenen die hier genezing wenschen te zoeken, of die
voldoende middelen bezitten om niet ten laste van den Staat te komen, ingeval zij
zich hier wenschen te vestigen.
Ik kan nog meedeelen, dat naar aanleiding van een mij gedane vraag een Hollandsch
geneesheer in een hier te stichten kolonie voor lijders aan tuberculose of daarbuiten
zijne praktijk vrij mag uitoefenen, daar er dienaangaande in Mexico geene wettelijke
bepalingen zijn gemaakt.
J. DE BOER,
Vert. A.N.V., Buenavista-Gro.

Noord-Nederland
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
Wijziging der dagorde.
De vergadering vangt aan 11 uur. Zij wordt niet gehouden in hotel Ponsen, maar in
de S o c i t e i t H a r m o n i e , Binnenwalevest. (Met de tram kan men tot de
's-Gravenstraat rijden).
Door het bedanken van mej. Joh. A.W. Naber voor de candidatuur worden de
beide laatste dubbeltallen voor leden van het Groepsbestuur aldus gewijzigd:
4. Mej. Cath. van Rennes, Utrecht (Aftr.). Mejonkvr. Joh. Schuurbecque Boeye,
Ginneken.
5. Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht. Mej. Anna Polak, 's Gravenhage.

De heer Bernard Zweers hoopt in de middag-vergadering te spreken over het Ned.
muziekleven.
Afgevaardigden en bestuursleden die de vergadering wenschen te bezoeken wordt
verzocht de dagorde voorkomend in het Maart-nummer blz. 50 en 51 nauwkeurig te
lezen en aan de daarin gedane verzoeken tijdig te voldoen.
De Secretaris,
C. VAN SON.

In Vlaanderen Nederlandsch.
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(Een woord aan alle Nederlanders.)
Onlangs is er te Antwerpen bij een voetbalwedstrijd iets voorgevallen dat in
Vlaamsche en Nederlandsche bladen eenige beweging heeft gebracht. Een Vlaamsch
Antwerpenaar reikte aan het Nederlandsche elftal, dat het spel had gewonnen, den
prijs uit met een Fransche toespraak.
In het voorbijgaan: die voetbalwedstrijden tusschen Belgische en Nederlandsche
spelers helpen dapper mee om het verkeer tusschen de twee landen te bevorderen.
Bij dien wedstrijd te Antwerpen, op 21 Maart, kwamen vele honderden Nederlanders
kijken.
Maar om op die Fransche toespraak terug te komen. Het. Handelsblad van
Antwerpen was er zeer verstoord over. ‘Wij betreuren ten zeerste’, schreef het ‘dat
zulke toestanden in ons Vlaamsch Antwerpen voorkomen; wij betreuren het des te
meer, omdat redenaars, die zich aan dergelijke feiten vergrijpen, zeer dikwijls geboren
Antwerpenaren zijn, die het ofwel te gemeen achten Vlaamsch te spreken, ofwel niet
in staat zijn het te doen... En wij betreuren vooral, dat er personen gevonden worden
die, wanneer zij tegenover vreemdelingen staan, niet schijnen te weten wat men
tegenover vreemdelingen verschuldigd is’.
Wat nu de reden is, dat deze Vlaamsche spreker zich niet van zijn taal bediende,
weten wij niet. Wij meenen te weten, dat het niet was, omdat hij niet in het Vlaamsch
had kunnen spreken. Misschien was 't ook niet, omdat hij 't Vlaamsch ‘te gemeen’
vond. Zou 't ook aan een verkeerde hebbelijkheid van menigeen onzer landgenooten
kunnen liggen?
Wij bedoelen dit: Het Vlaamsch behoort tot den Nederlandschen, of wil men:
Nederduitschen taalstam, maar is niet de algemeen gebruikte taal van het koninkrijk
der Nederlanden. Het heeft zijn eigen karakter, zijn eigen geschiedenis, bij toeneming
weer zijn eigen schoone letterkunde. En nu begaan vele Nederlanders dikwijls de
dwaasheid, te lachen om Vlaamsche woorden en uitdrukkingen, die van hun eigen
taal afwijken en waarvan zij niet weten, dat ze even deugdelijk zijn als de woorden
en uitdrukkingen die zij voor dezelfde dingen gebruiken. Dit geldt ook van de
uitspraak. Men kan soms Hollanders hooren spotten, of ook in Hollandsche kranten
grappen zien verkoopen over Vlaamsche uitdrukkingen, waarmede zij dikwijls slechts
hun onkunde toonen.
Maar nu is het gevolg, dat er Vlamingen zijn, die tegenover Nederlanders vreezen
met hun Vlaamsch - hun goed ronde, hun smijdige, hun karaktervolle taal - een gek
figuur te slaan. Het Hollandsch van Holland kennen ze niet, of niet voldoende om
er vlot in te spreken, en dan spreken ze maar Fransch dat ze door de bank beter kennen
dan wij.
Misschien is er nog een reden, waarom die Vlaming te Antwerpen de Nederlanders
voor hem in het Fransch toesprak. Hadden zij, in hun gesprekken met hem, zich
misschien ook van het Fransch bediend? Het zou ons niet verbazen, want nog altijd
zijn er van onze landgenooten, die 't maar niet kunnen laten om in het Vlaamsche
land Fransch te spreken. En Antwerpen is een door en door Vlaamsche stad. Dat er,
zeker, vele Vlamingen zijn, die zich gaarne als Fransch sprekende Belgen voordoen,
moge voor onze landgenooten een verontschuldiging voor hun Fransch praten zijn,
gerechtvaardigd kan het daarmee tegenover de meerderheid van het Vlaamsch
sprekende Vlaamsche volk niet worden. Vooral niet, omdat ons keer op keer uit
Vlaanderen dringend verzocht wordt: Nederlanders, als gij in Vlaanderen komt,
spreekt toch Nederlandsch!
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Naar aanleiding van het Antwerpsche geval schreef de Nieuwe Gazet zelfs: ‘Dat
ze afleeren, zich hier met hun clown-fransch belachelijk te maken, als zij willen dat
men hen hier eerbiedige’. Dat is wat ruw gezegd, maar men kan begrijpen, dat
Vlamingen, die tegen Walen en Franskiljons een moeilijken strijd voor hun taal te
voeren hebben, er ongeduldig onder worden, als zelfs de Nederlanders hun daarbij
den voet dwars zetten.
Dus, vrienden, nogmaals: spreek in Vlaanderen Nederlandsch; gij komt er
uitnemend mee terecht, tot in Brussel toe; ja ook in Brussel! Als gij u maar niet
aanstonds uit het veld laat slaan, wanneer men u in het Fransch antwoordt. Blijf bij
uw Hollandsch en in verreweg de meeste gevallen staat men u in het Vlaamsch te
woord.
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Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
De secretaris schrijft het volgend Te r g e d a c h t e n i s :
Dezer dagen overleed hier op 69-jarigen leeftijd de heer H.H. T i m m e r , lid van
ons Verbond. Een enkel woordje aan zijn nagedachtenis in Neerlandia is niet
misplaatst. Ik sprak eenige woorden bij zijn graf. Hij was een der eerste trouwe
vrienden der Boeren en heeft in de eerste dagen der Z.-A.R. een niet onbelangrijke
rol gespeeld. Als lid van ons Verbond ijverde hij zeer, bracht leden van Oost en West,
Noord en Zuid.

Enkhuizen.
In het bestuur zijn de heeren P.C. de Jong en L. Kuiper vervangen door de heeren
J.M. v, d. Hoogt (secr.-penningm.) en J.J. de Graaf.

's Gravenhage.
Op de Alg. Vergadering dezer Afd. werd als bestuurslid in plaats van Mr. C.Th. van
Deventer, die bedankt had, gekozen Jhr. Mr. W.D. de Jonge.
Deze hield een voordracht over het onderwerp: Steunt eigen Nijverheid.

Groningen (Stud.-Afd.).
De secretaris, de heer Scholten, schrijft:
In het laatst van de maand Februarie trad voor de Gron. Stud.-Afd. op, de heer
Achil Daled, schatbewaarder aan het Museum te Brugge, die met ons een wandeling
maakte door zijn geliefde vaderstad en de vele kunstschatten van het mooi
Zuid-Nederlands Brugge liet zien.
Wij geloven, dat bij menigeen van de aanwezigen, wier aantal groter had kunnen
zijn, de lust is opgewekt in Brugge een kijkje te gaan nemen om eens nader in
aanraking te komen met onze Zuid-Nederlandse Stamverwanten, bekend om hun
nooit volprezen vriendelikheid, gemoedelikheid en gastvrijheid.
Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat, waar de heer Daled optreedt, hij een indruk
achterlaat, die er toe zal meewerken om het gevoel van stamverwantschap te
versterken.

Leiden (Stud.-Afdeeling).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld als volgt:
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W.H. van Helsdingen, voorzitter; A.D. Fokker, 2e voorzitter; J. Knappert, schrijver;
P.H. Fromberg, penningmeester; R. van Eecke, commissaris van den
Vacantieleergang; J.A.G. de Vos van Steenwijk, A.L. van Blommesteyn,
commissarissen.
Algemeene ledenvergadering op Donderdag 29 April te 7 uur, in de bovenzaal
van Café Neuf.
Aan de orde:
1. Verslag der vorige ledenvergadering.
2. Jaarverslag van den schrijver.
3. Jaarverslag van den penningmeester.
4. Bestuursverkiezing.
5. Bespreking van de agenda voor de Alg. Vergadering van Groep Nederland.
6. Benoeming van afgevaardigden voor die Groepsvergadering.
7. Verslag van de Boeken-Commissie.
8. Verkiezing Boeken-Commissie.
9. Rondvraag.

Sneek.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans aldus samengesteld:
H. Fennema, voorzitter; S. Haagsma, Ds. G. Wrimkes, H.M. Tromp en Dr. V.
Loosjes, secretaris-penningmeester.
De heer Tromp werd gekozen in plaats van den heer E. Besse, die naar Amsterdam
vertrok.

Utrecht.
In de plaats van den heer Prof. J.W. Muller, is als penningmeester der Burg.-Afd.
Utrecht opgetreden de heer A.N.F. Fabius, kolonel, Willem Barentzstraat 55.
In de plaats van den heer G.W. van Zadelhoff werd als bestuurslid gekozen de
heer S.H. Tjabring.

Wageningen (Stud.-Afd.).
De secretaris, de heer G.B.C. v.d. Feen, schrijft:
Met veel genoegen hebben wij met den heer Attie Nieboer, als voordrager kennis
gemaakt. Zeer humoristisch waren zijn schetsjes van het Betuwsche boerenleven.
Met veel gevoel las hij ‘Pauweveerken’ van Cremer voor; waarna hij het leven van
een scheper voordroeg, zooals die nog moeten leven op de heide achter Bennekom.
Zijn voordrachten vonden bij het gehoor dankbare toejuiching. Ten zeerste kan ik
den heer Attie Nieboer, adres Soest, als voordrager aan de Afdeelingen aanbevelen.
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Zwolle.
Na een rede van Dr. W. van Everdingen, lid van het Groepsbestuur en secretaris der
Boeken-Commissie, is te Zwolle een Afdeeling opgericht met 66 leden.
Tot bestuursleden zijn benoemd de heeren: Dr. J.J. Doesburg, voorzitter; Luit.
N.T. Carstens, secretaris; Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, penningmeester; Dr.
L. Rademaker en Luit. W. van Maanen, leden.
De Afdeeling heeft haar voorzitter niet lang mogen bezitten. Dr. Doesburg, directeur
der H.B.S., is de vorige maand op 55-jarigen leeftijd plotseling overleden.
In zijn plaats is benoemd Mr. H. v.d. Vegte.
Een sub-commissie voor de Boeken-Commissie is in het leven geroepen. De heeren
Carstens, Greven, Van der Vegte en Stork verklaarden zich bereid, dit zeer nuttige
werk met kracht te bevorderen. Wie uit de schoonmaak wat oude boeken overhoudt,
doe het goede werk, ze aan een der commissieleden te zenden.

Zuid-Nederland
De waarde der Belgische talenstatistiek.
I.
Ik beoog in de eerste plaats met dit artikeltje het bewijs te leveren, dat de cijfers der
talenstatistiek, uitgaande van de Belgische administratie, totaal onbetrouwbaar zijn;
en voorts, daar nu spoedig weer een aanvang zal worden gemaakt met de
werkzaamheden betreffende de telling van 1910, de kringen die de verdediging der
Vlaamsche belangen op hun vaandel hebben geschreven, aan te zetten om te geschikter
tijd een oog in 't zeil te houden. Het gaat hier om de nauwkeurige sterktebepaling
van onzen stam in België.
Zooals men weet, worden de bewoners alle tien jaren geteld, met opgave daarbij van
hun leeftijd, hun woonplaats, de talen die zij spreken, enz. enz. Deze statistiek licht
ons tevens in omtrent de sterkte der twee rassen - de Duitschers als derde ras in België
laten wij ongerept - die zich het grondgebied verdeelen, en zoodra de cijfers der
optelling bekend geraken, treedt dan ook een feit te voorschijn dat in de geschiedenis
van België moet beschouwd worden als een factor van het hoogste gewicht, namelijk
de grooter getalsterkte der Vlamingen tegenover de Walen’ en - nog gewichtiger de ‘kinderrijkdom, de groo-
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ter levenskracht van het Vlaamsche ras’, tegenover de kleinere gezinnen der Walen.
Vandaar dat de numerieke meerderheid der Vlamingen bij elke telling scherper
uitkomt.
Het feit is genoegzaam bekend, en als ik het uitvoerig met cijfers wilde staven,
zou men mij allicht antwoorden dat ik water wil dragen naar de zee. Wij die in België
op de hoogte zijn van den Vlaamschen taalstrijd, weten maar al te goed dat dit feit
telkens bij het openbaar maken der officieele cijfers door onze tegenstanders
geloochend wordt, en dat het dus velen wezenlijk hindert.
Steeds worden dan ook pogingen gedaan om de beteekenis der cijfers te
verminderen. Wanneer particulieren dat doen, dan kan men zich vergenoegen met
daarover medelijdend de schouders op te halen. Maar koud laten mag het ons niet,
als dit streven zich openbaart in de officieele kringen welke de tabellen der statistiek
in ontvangst nemen en ze persklaar moeten maken. Het ligt wel voor de hand dat de
ware cijfers ons moeten toekomen zooals zij zijn, dat is: zonder eenige vervalsching.
Het woord is hard wellicht; maar ik neem het niet terug, juist omdat, in de jongste
volkstelling, de Vlamingen zich in dit opzicht te beklagen hebben. Zooals zij ons
werd opgedischt, is dus de statistiek van het jaar 1900 niet echt, althans niet in het
opzicht der talen. Met de in de twee zware boekdeelen vervatte cijfers, krijgt men
omtrent de getalsterkte der twee rassen in België een onzuiver beeld, een
onnauwkeurige voorstelling. En wat ik zeg, zal ik ook bewijzen.
In de officieele oorkonden zijn de bewoners verdeeld als volgt: diegenen die kennen
1. Fransch alleen;
2. Vlaamsch alleen;
3. Duitsch alleen;
4. Fransch en Vlaamsch;
5. Fransch en Duitsch;
6. Vlaamsch en Duitsch;
7. De drie talen;
8. Geen van de drie.
***
Laten wij vooraf de indeeling der rubriek eens nader onderzoeken.
Vooreerst zien wij niet, waarom moet worden begonnen met de inwoners die ‘maar
alleen Fransch spreken’.
Stel ik die vraag uit haat tegen het Fransch? Heelemaal niet. Ik ben daarbij geheel
objectief. Door de administratie wordt de numerieke meerderheid van het Vlaamsche
ras erkend: trouwens zij moet dat wel, het feit spreekt voor zich zelf. België is een
overwegend Germaansch land: in 1900 telde het - voorloopig nemen wij vrede met
de officieele cijfers - 2 millioen 574,000 inwoners of 38.47%, die niets dan Fransch
spraken; tegen 2 millioen 822,005 niets dan Vlaamsch, of 42.16%. Dus 4% meer.
Maar daar komt nog iets bij. Er zijn ook nog 801,587 inwoners, die beide talen
spreken. Al Vlamingen, op enkele uitzonderingen - witte raven - na; want de Walen
die Vlaamsch leeren, zijn niet talrijk, en Walen die zich opgeven als de beide talen
sprekende, bestaan er niet. Dus moeten op dien grond 14.35% bij het aantal der
Vlamingen worden gerekend, of 42.16 plus 14.35 = 56.51% Vlamingen tegenover
38.47% Walen. Deze cijfers zijn welsprekend genoeg en zij brengen de meerderheid
der Vlamingen tegenover de Walen tot 18%.
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Ik herhaal het dus: België is een overwegend Germaansch land en op dien grond
mogen de Vlamingen, als zijnde de talrijker groep, eischen dat de officieele wereld
hen behandele met den eerbied die hun toekomt.
***
Voorts vestig ik de heel bijzondere aandacht op de rubriek nummer 8: ‘geen van
de drie talen sprekende’. Wat mag dat wel zijn? Zeker, er kunnen zich in België
bewoners bevinden, die noch met Nederlandsch, noch met Fransch, noch met Duitsch
bekend zijn. Ik ken bijvoorbeeld een Engelschman die niets dan Engelsch verstaat.
Hij zal wachten met Fransch te leeren, of Nederlandsch, tot iedereen Engelsch zal
hebben geleerd. Er zijn er zoo. Maar de Belgische administratie wist 350,263 personen
in België te ontdekken, die ‘geen van de drie talen spreken’. Merkwaardig!
Gij zijt benieuwd te weten wie dezen zijn?
Welnu, sla dan het eerste boekdeel der volkstelling op, I n l e i d i n g , blz. XXXIX,
en daar verneemt gij dat daarmede bedoeld zijn de ‘kinderen beneden de twee jaar’.
Die werden beschouwd als ‘geen enkele taal sprekende’.
Ziedaar het officieele standpunt.
Dat was, in de volkstelling van 1900, iets nieuws. Immers, op blz. V der
I n l e i d i n g lezen wij:
S o u s l e r e c e n s e m e n t d e 1890, l e s j e u n e s e n f a n t s q u i n e s o n t
p a s e n c o r e e n â g e d e p a r l e r , o n t é t é c l a s s é s d'a p r è s l a l a n g u e
d o n t l'u s a g e e s t l e p l u s h a b i t u e l d a n s l e m é n a g e a u q u e l i l s
appartiennent. On a pensé que cette façon de procéder ne
reflétait pas exactement la réalité des choses; aussi, pour le
r e c e n s e m e n t d e 1900,c e s j e u n e s e n f a n t s s o n t -i l s i n s c r i t s c o m m e
n e p a r l a n t a u c u n e l a n g u e .’
Ik weet het wel; zoo een kleine kleuter van minder dan twee jaar babbelt maar,
krom of recht, doch spreekt in waarheid nog geen taal. Zeker iemand, die grappig
wilde zijn, gaf bij de telling zijn eenjarig zoontje op als ‘sprekende Hebreeuwsch’.
Maar, was het den heeren van de commissie der statistiek te doen om te weten wie
de taal onder welke hij voorkomt, recht sprak of krom, sierlijk of leelijk, dan wel,
wie werkelijk als Vlaming kon gelden?
***
Wat was het doel van die heeren?
Ik neem bijvoorbeeld een Hollandsche familie, die, in België woonachtig, wordt
uitgenoodigd het tellingsbulletijn in te vullen. Haar kinderen, beneden de twee jaar,
zal zij natuurlijk opgeven als ‘sprekende Nederlandsch’. Is het niet gansch natuurlijk
ze te tellen onder de taal welke gewoonlijk, en waarschijnlijk uitsluitend, gesproken
wordt in het gezin?
Bij de vorige telling hing de commissie, zooals wij zagen, nog de meening aan
‘que cette façon de procéder reflétait la réalité des choses’. Tengevolge van welke
machtige beweegreden heeft zij haar eerste zienswijze opgegeven? Omtrent die
gewichtige kwestie worden wij niet ingelicht; doch, tegenover haar opvatting stel ik
de verklaring van de Duitsche statistische wetenschap dat ‘die Familiensprache das
wichtigste und sicherste Kennzeichen der Nationalität ist’. (Zie K a r l B r ä a m e r .
N a t i o n a l i t ä t u n d S p r a c h e i m K ö n i g r e i c h e B e l g i e n .Stuttgart,1887,
p. 65).
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Op goede gronden nu laat zich de zienswijze verdedigen dat juist het niet in
aanmerking nemen der jonge kinderen (beneden de twee jaar) de u i t s l a g e n
v e r v a l s c h t . Die kinderen behooren wel degelijk tot de rassen - Waalsch of
Vlaamsch - uit welke zij gesproten zijn, naar gelang van de taal die in het gezin de
gewone is. Vlamingen welke verhuisd zijn naar het Walenland, indien zij hunne taal
niet hebben opgegeven, moeten zeer zeker gerekend worden tot de Vlamingen;
omgekeerd, Walen die naar Vlaanderen kwamen, zijn te beschouwen als zijnde Walen
gebleven, indien zij niet in het gezin het Vlaamsch als gewone taal hebben
aangenomen. En hun kinderen behooren onbetwistbaar tot de groep die aangeduid
wordt door de in 't gezin gewoonlijk gesproken taal. Er zijn gevallen, zeker, in dit
land met gemengde nationaliteiten, waarin beide talen worden aangewend; doch dat
is de uitzondering en terwijl deze toestand in enkele steden kan voorkomen,
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is hij iets ondenkbaars op het Vlaamsche platteland Door de opvatting welke nog in
1890 die der statistische commissie was, werd tegenover de zeer kinderrijke
Vlaamsche plattelandsbevolking vermeden de onbillijkheid welke in 1900 wèl werd
begaan.
Op dit punt is de Belgische administratie veranderlijker dan de wind. In 1866
werden die kinderen wèl beschouwd als sprekende de eene of andere taal; in 1880
niet meer; in 1890 weer wèl; in 1900 nogmaals niet. Uit welken hoek zal de wind
waaien in 1910?
(Slot volgt).
AUG. GITTEE.
Boschvoorde.

Beknopt verslag der Alg. Vergadering van Groep België op 4 April
te Brussel.
De talrijke vergadering wordt geleid door den voorzitter, den heer Pol de Mont.
Het jaarverslag van den secretaris-penningmeester wordt goedgekeurd.
De commissie tot nazicht der rekeningen heeft de boekhouding in orde bevonden.
Tot leden van deze commissie voor 1909 worden gekozen: mejuffrouwen Billiet en
De Guchtenaere en de heer Joh. Lefèvre. Tot leden in het bestuur van Groep België
worden door de Takken gekozen: Antwerpen: de heeren A. van der Cruyssen, Omer
Wattez, J. Cox en Fr. Oyen; Aalst: mej. Van Driessche; Brugge: de heer L. Plessers;
Brussel: de heer De Raet; Gent: mej. De Guchtenaere en de heer H. Meert; Lier: de
heer Verschoren; Mechelen: de heer Borms; Oostende: de heer Van Oye.
H e t V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d stelt voor, dat het Alg. Ned. Verbond
twee leden benoeme in het bestuur van die vereeniging en twee bestuursleden van
het Handelsverbond zal opnemen in het bestuur van Groep België. Aangenomen.
D e b e g r o o t i n g wordt na enkele ophelderingen goedgekeurd.
H e r i n r i c h t i n g v a n h e t L e g e r . De memorie van toelichting door den
Antwerpschen Tak gezonden wordt gelezen. De secretaris deelt de bemoeiingen van
het Dagelijksch Bestuur in dezen mee, ook een rondgezonden vragenlijst van den
Kathol. Oud-Hoogstudentenbond van Oost-Vlaanderen. Besloten wordt, dat het
vraagstuk op de dagorde der Takvergaderingen zal worden gebracht. Het
Groepsbestuur zal, na overleg met de Takken een commissie benoemen, die het
vraagstuk zal bestudeeren. Tot verstandhouding met den Oud-Hoogstudentenbond
wordt besloten.
Te l e f o o n g i d s . De zaak is opgelost; de telefoongids zal in de toekomst tweetalig
zijn.
Vo l k s t e l l i n g . Voorstel Delpire: De gemeenten zullen in Vlaamsche en
Waalsche verdeeld worden volgens de moedertaal, niet volgens het getal der
talen-sprekenden. Een afvaardiging uit Brussel zal bij den voorzitter der commissie
van de Volkstelling gehoor aanvragen. Het Dagelijksch Bestuur zal eveneens een
afvaardiging benoemen.
C o n s u l w e z e n . Aangenomen wordt een voorstel, dat het A.N.V. zich tot den
Minister zal wenden met het verzoek, dat maatregelen zullen genomen worden, opdat

Neerlandia. Jaargang 13

de studie van het Nederlandsch als verplichtend vak zal gebracht worden op het
programma der scholen, welker diploma's leiden tot een consuls-betrekking.
We t s v o o r s t e l C o r e m a n s . Besloten wordt, dat het Verbond zal optreden
om te steunen, wanneer het voorstel Franck voor de Kamer zal komen. Het voorstel
van Tak Antwerpen: ‘tegen den tijd, dat het voorstel voor de Kamer moet komen,
worde te Brussel een grootsche betooging ingericht’ wordt in beginsel aangenomen.
V l a a m s c h e H o o g e s c h o o l . Het verslag van de Vlaamsche
Hoogeschool-Commissie wordt, nu volledig, aangeboden door den verslaggever,
den heer De Raet. De secretaris der commissie, de heer Meert, deelt mee, dat het
plan om een kapitaal voor de propaganda te verzamelen, goed vooruitgaat: voor 6400
fr. is reeds ingeteekend. De voorzitter wenscht den heer De Raet geluk met zijn
prachtig verslag. De verg. hecht met geestdrift haar goedkeuring aan het voorstel om
hulde te brengen aan den voorzitter der commissie, den heer Max Rooses, aan wiens
taktvol beleid wij het te danken hebben dat de zoo vurig gewenschte eensgezindheid
is verkregen.
To e p a s s i n g v a n d e n i e u w e t a a l w e t v o o r h e t A s s i z e n h o f v a n
B r a b a n t . Na een rede over dit ontwerp van den heer Gunsburg wordt een dagorde
aangenomen, waardoor hulde gebracht wordt aan den Vader der wet, den heer Jul,
van der Linden en de mede-onderteekenaars van het wetsvoorstel, en de wensch
uitgedrukt, dat door de magistratuur en de balie van Brabant het oog worde gehouden
op de volledige en stipte toepassing dezer wet, vooral met het oog op het gebruik
der Nederl. taal in de rechtspleging der lijfstraffelijke zaken voor het Brusselsche
Assizenhof.
Punten 13-17 van de dagorde (zie het Maart-nummer blz. 54) worden ter
behartiging opgedragen aan het Groepsbestuur.
B e i a a r d -C o n c e r t e n t e M e c h e l e n . Het beroep op de Takken, dat ze de
Beiaard-Concerten te Mechelen zullen bezoeken, vindt instemming.
De vraag: I s e r e e n o f f i c i e e l e b e s t u u r s t a a l i n B e l g i ë ? wordt door
den heer De Raet beantwoord: Wettelijk is ze er niet, f e i t e l i j k echter is het Fransch
de eenig gebezigde taal in het inwendig bestuur. Wat de Vlamingen moeten bekomen
is:
1o. Een regeling, die bepale, dat voor al de plaatselijke diensten van den Staat het
Nederlandsch de bestuurstaal zij in Vlaamsch-België, het Fransch in Waalsch-België
en dat in het Middenbestuur de beide talen werkelijk op denzelfden voet staan;
2o. Een wet, die bepale, dat alle uitgaven bestemd voor het publiek in beide talen
tegelijkertijd zullen verschijnen.
De vergadering wordt, na een woord van dank aan de opgekomen leden te 1 uur
door den voorzitter gesloten.

Uit onze Takken.
A a l s t . In de Letterk. Afd. hield mej. Augus'a Verhuycke met veel bijval een
merkwaardige voordracht over ‘Jacques Perk in het bizonder over zijn Mathilde’.
Vervolgens handelde de heer J. van Malderen over de ‘Geschiedenis der
schilderkunst’, in verband met de afbeeldingen van schilderijen die de vergaderzaal
versieren.
Op 7 Maart bood de Tak aan zijn leden een Willem Gyssels-avond aan, waarop
de heer Hector Halsband een voordracht hield, die aan de toehoorders toeliet nader
met den dichter kennis te maken.
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Mej. Louisa Moyaerts en de heer Floris T'Sjoen zongen met veel gevoel eenige
liederen, terwijl de heer Carael gedichten van den schrijver voordroeg.
Het Dameskoor van de Afdeeling, onder de leiding van den heer V. D'Hondt,
voerde het koor ‘De Molen’, getoonzet door A. Wilford, uit en zong ten slotte het
‘Lied van het A.N.V.’, waarna door de talrijke aanwezigen aan den tegenwoordig
zijnden dichter een ovatie gebracht werd.
In de Afdeeling Hooger Onderwijs voor het Volk, handelde de heer A. Cortuyvels
over Sterrekunde, waarna de heer Valery D'Hondt een wel doordachte studie over
‘De Neringen in de Middeleeuwen’ leverde.
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Op Zondag 14 Maart trad hier op mej. A.F. van Bemmelen uit Leiden, die met een
mooie lezing over haar ‘Reis door Algerië’ opgeluisterd met zeer talrijke lichtbeelden,
veel bijval verwierf.
De twee lessen over ‘Kinderverpleging en Opvoeding’, door den heer Dr. Ad.
Miele, van Gent, vielen zoozeer in den smaak van het publiek, dat de sympathieke
spreker zich voor zijn 2e voordracht in een opkomst van 170 tot 180 belangstellenden,
meestal dames, mocht verheugen.
A n t w e r p e n . In het bijzonder valt alleen de herdenking van Peter Benoits sterfdag
te vermelden, die op 10 Maart door de zorgen van de Afdeeling ‘Liederavonden voor
het Volk’, in tegenwoordigheid van een talrijk publiek plaats vond. Advocaat Schiltz
hield de gebruikelijke voordracht. Het muzikaal gedeelte was toevertrouwd aan den
leider der Liederavonden, den heer Julius Schrey, den heer Hansen, pianist, terwijl
mevr. Betz - Kalkema en de heer Steurbaut hun gewaardeerde medewerking
verleenden.
B r u g g e . In deze stad kwam een nieuwe Tak tot stand, die nu een 60-tal leden telt.
Het bestuur bestaat uit: L. Plessers, voorzitter; mej. Od. van den Berghe,
onder-voorzitster; Dr. Dumon, onder-voorzitter; Verachtert, secretaris; F. Blondeel,
penningmeester; Braeckman, Retsin, Moevaert, Van der Ghinst, leden.
Op Zondag 7 Februari hield de heer Meert er een voordracht over het ontstaan en
de ontwikkeling van het Alg. Ned. Verbond.
Den 19en Maart trad mej. Van Bemmelen uit Leiden er op met hare voordracht
met lichtbeelden over de S a h a r a , voor een zeer talrijk publiek.
C h a r l e r o y . De twee laatste spreekbeurten werden ingenomen door de heeren
Kesler en H. Claes.
De heer Kesler vergeleek Brussel met Amsterdam en verschafte den leden een
aangenaam avondje. De heer Claes hield een streng wetenschappelijke en zeer
boeiende zedekundige voordracht over ‘De Waagspelen’. Mevr. De C., pianiste, de
heer R. van L., violist, de heeren De Coster en De Vlaeminck, barytons en de heer
Mariën, tenor, brachten het hunne bij om deze laatste samenkomst der Letterk. Afd.
tot een waren kunstavond te herscheppen.
M e c h e l e n . In den loop der maand werden drie voordrachten gehouden: de eerste
door den heer J. Libbrecht, van Lokeren, welke sprak over ‘De Aardbevingen en het
ontstaan der Bergen’ (met lichtbeelden), de tweede door mej. A.F. van Bemmelen,
uit Leiden, die het had over haar ‘Reis door Algerië’; en de derde door mej. A.
Verhuyck, van Aalst, die evenals de vorige sprekers veel bijval verwierf en sprak
over ‘Jacques Perk’.
Voor het belangrijk jaarverslag van Groep B. is in dit nummer geen plaats.
Red.

Postzegelafdeeling.
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B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: J. Corsen, Curaçao; mevr. Holst, Yokohama;
firma A.J. van Zon & Co., stokerij, Rotterdam; firma Luycx van Hasselt, bankiers,
Bergen op Zoom; J. Kramers, Rotterdam; J. Bergsma, Bangil, Java; mej. S. Pieters,
Colombo, Ceylon; mej. Arriëns, Velp (75000); A. Pelt, dir. H.B.S., Zaandam; Dr. J.
Coronel, Singapore.
C o r r e s p o n d e n t e n . Als correspondenten meldden zich aan: mei. S. Pieters,
Ebor House, Green Path, Colombo, Ceylon; A.M. Schepman, Rhoon A 4, bij
Rotterdam; J. Kramers, Oostzeedijk 198, Rotterdam; K. Kleykamp, Wijnstraat 85,
Rotterdam, die allen postzegels voor ons in ontvangst nemen.
Ve r l a n g d . Van Belgische leden verzoeken wij zoo spoedig, in zoo groote
hoeveelheid mogelijk de aangekondigde 0.40 c. te mogen ontvangen; ook Hollandsche
leden zullen ons hiermee genoegen doen.
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
De voorzitter in Zuid-Afrika.
Dr. Kiewiet de Jonge, onze voorzitter, was in het begin van Maart in de Kaap-Kolonie.
Den 2en woonde hij de eerste jaarvergadering der Afdeeling Kaapstad en omstreken
van het A.N.V. bij. Den volgenden dag sprak hij te Worcester. Den 4en Maart werd
hem te Stellenbosch een noenmaal aangeboden, waarbij Prof. Moorrees voorzat en
Ds. H. Bosman, van Pretoria, in zijn tafelrede o.m. zeide: dat mannen als de Ned.
Consul-Gen. te Pretoria en de gast van dien avond veel konden doen om misverstanden
tusschen Hollanders en Afrikaanders te doen verdwijnen en konden meewerken om
Zuid-Afrika een groot, vereenigd en gelukkig land te doen worden.
Den dag daarna deelde Dr. Kiewiet de Jonge de Taalbond-prijzen uit met een rede,
waarin hij bewees door het voordragen van gedichten, dat het Nederlandsch van
Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika één is.
Den 6en Maart gaf de heer Jan Hofmeyr te Kaapstad een noenmaal, onzen voorzitter
ter eere. Hier zaten o.m. ook aan de beide oud-staats-secretarissen der Z.-A.R., de
heeren F.W. Reitz en W.J. Leyds, benevens Minister D.P. de V. Graaff.
's Avonds hield Dr. Kiewiet de Jonge te Kaapstad een lezing.
Ons Land wijdt een artikel aan Dr. Kiewiet de Jonge's verblijf in Zuid-Afrika. Het
zegt:
‘Door zijn bezoek is gewis de band, die de Hollandse stam in Nederland en
Zuid-Afrika aan elkander bindt, nauwer aangehaald. Waar de ijverige voorzitter van
het Algemeen Nederlands Verbond in het verleden zoveel ware ijver aan de dag heeft
gelegd voor de belangen van het Zuid-Afrikaanse volk daar kunnen wij verzekerd
zijn, dat hij in het vervolg, met zijn ongedane eigen ondervinding van Zuid-Afrika
en zijn Hollandssprekende bevolking - van wat goed is in ons volk zowel als van
onze zwakpunten, waarmede zijn ruim hart sympathie kan hebben - nu dat hij met
eigen ogen heeft gezien, met eigen oren heeft gehoord en met eigen hart heeft gevoeld,
krachtiger dan ooit zal ijveren om de band tussen Holland en Zuid-Afrika te versterken
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en de ontwikkeling van de Hollandse taal in Zuid-Afrika met des te groter
belangstelling zal gadeslaan. Wij zijn verblijd, dat hij ons heeft bezocht; alleen spijt
het ons, dat hij zo betrekkelik kort in ons midden vooral in de Oude Kolonie, kon
vertoeven. Bij zijn vertrek getuigde hij, dat hij vele persoonlike vrienden in
Zuid-Afrika achterliet. En hij is de vriend van velen in Zuid-Afrika geworden. Wij
vertrouwen dat zijn volgend bezoek langer zal duren.’
***
Te Pretoria heeft zich een commissie gevormd om den algemeenen voorzitter van
het A.N.V. een geschenk ter herinnering aan zijn Z.-Afr. reis aan te
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bieden. In deze commissie hebben reeds zitting genomen: Gen. Botha, Gen. en mevr.
C.F. Beyers, Consul-Gen. Knobel, Dr. Engelenburg, de heer en mevr. Roosegaarde
Bisschop, de heeren G.S. Preller, J.F.E. Celliers, L. Jacobs, L.W.V., H.C. Jorissen,
Dr. H. Reinink, D.J. v. Warmelo en mevr. Armstrong.
De medewerking is verzocht van alle plaatsen, door Dr. Kiewiet de Jonge bezocht.
Het huldeblijk zal bestaan uit een album met naamteekeningen en een kunstwerk
van een Z.-Afr. artiest.
De Z.-Afr. Post schrijft nog over Dr. Kiewiet de Jonge's reis:
Uit een en ander blijkt wel, dat het bezoek, hetwelk de voorzitter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond aan Zuid-Afrika bracht, in Afrikaner kringen een zeer goeden
indruk heeft achtergelaten, dat hij bij velen belangstelling heeft weten te wekken
voor het werk van dit Verbond, en er in geslaagd is, veler oogen te openen voor het
feit, dat alle leden van Nederduitsche stam, waar ook wonend, onder welke vlag ook
in staatsverband georganiseerd, nog menig belang gemeen hebben en dit, door
gemeenschappelijk optreden, kunnen bevorderen.

Nederlandsche nijverheid in Zuid-Afrika.
Ongeveer een jaar geleden schreef ik een artikeltje in uw blad over het doen van
zaken in Zoeloeland. Dit werd door sommige fabrikanten gelezen, die inlichtingen
vroegen, welke door mij werden verstrekt. Eenige maanden geleden echter kreeg ik
een schrijven van een export-firma uit Glasgow, mij meldende, dat haar agent (in
Holland zeker) mijn artikeltje had gelezen, ‘in a dutch monthly Magazine’, zoo luidde
het schrijven, en dat genoemde firma de vrijheid nam om mij per volgende mail een
hoeveelheid monsters te zenden ter inzage. Per volgende post kwam werkelijk een
reusachtig pak monsters met opgaaf van prijs, breedte, lengte, gewicht enz. De prijzen
waren van dien aard, dat ik terstond besloot om een bestelling te doen voornamelijk
van gekleurde wollen dekens, zoogenaamde Jersey's, enz. Alvorens echter daartoe
over te gaan besloot ik bij mij bekende personen in Engeland inlichtingen te vragen.
Ze luidden zeer gunstig. Ter zelfder tijd schreef ik naar eenige Nederlandsche
dekenfabrikanten, omdat ik de N e d e r l a n d s c h e n i j v e r h e i d ook een kans
wilde geven, handels- en bankinstellingen insluitende om geen tijd te verliezen, daar
de tijd voor verkoop van deze goederen in Mei en Juni is.
Begrijp nu echter mijne verwondering.
Ik krijg van twee antwoord. De een betwijfelt het of de goederen wel aftrek zullen
vinden. De andere schrijft mij, of ik hem geen monsters wil zenden van dekens. Zoo!
Ik moet hier b.v. 10 à 12 dekens stuk knippen en mijnheer den fabrikant de monsters
zenden. Dat zou voor mij een verlies van ongeveer 40 tot 50 gulden zijn.
Als het een van de voormannen der Nederlandsche nijverheid is, die zoo handelt,
dan is het geen wonder, dat men in vreemde landen zoo weinig artikelen van
Nederlandsch fabrikaat vindt.
Vergelijk de Engelsche firma eens met de Nederlandsche; de eerste stuurt monsters
zonder gevraagd te zijn, de tweede is te krenterig om iets te doen en krijgt geen
orders.
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Indien de Hollandsche cacao, jenever en kaas van de wereldmarkt verdrongen
wordt door andere soorten of fabrikaten, dan is er in het buitenland zeker weinig,
wat Nederlandsch maaksel is, te verkrijgen.
De Nederlanders staan bekend als een zeevarende natie, doch zeer zelden ziet men
schepen onder de Nederlandsche vlag in vreemde havens. Wanneer ik in Durban,
Port Elisabeth of Oost Londen kom, doe ik altijd de moeite om de schepen of booten
in de havens te gaan zien en slechts zeer zelden trof ik een Nederlandsch schip.
Nu weer lees ik in de Engelsche Zeepost: Noorweegsche schoener met sleepers
van Java naar Durban. Zweedsche Bark met sleepers van Java naar East Londen en
Delagoa Bay.
Waar zijn dan de jongens van Jan de Witt? Ik denk dat het tijd wordt voor de
Nederlandsche nijverheid.
Herhaaldelijk lees ik in Hollandsche bladen, dat wij groot zijn in het kleine. Dat
klinkt heel mooi en voor een oppervlakkigen beschouwer in Nederland, die zijn
gouwenaar zit te rooken achter de vulkachel, mag het waar zijn, doch wanneer men
gereisd heeft en geleefd in vier werelddeelen, dan moet men toch met schaamte
erkennen, dat er behoudens een enkele uitzondering weinig fut meer in de Hollanders
is.
Hier in Zoeloeland treft men Engelschen, Schotten, Duitschers, Zweden en Noren
aan als handelaars, doch voorzoover mij bekend is slechts twee Nederlanders. In
Duitsch Oost-Afrika hetzelfde, evenals in Bechuanen land: winkeliers en handelaars
van allerlei nationaliteiten. Doch te vergeefs vraagt men naar Nederlanders. Wanneer
wij een enkelen beroemden muziekdirecteur, componist of schilder hebben, dan
vinden wij elken dag over hem iets in de Hollandsche bladen, terwijl die heeren hun
leven slijten buiten Nederland en de Nederlandsche menschheid bitter weinig aan
hen heeft. Laat men toch de jongelieden meer ondernemingsgeest inpompen, daar
zal Nederland en de Nederlandsche natie baat bij vinden.
JAC. SPOELSTRA.
P o r t L o u i s , 24 Jan. '09.

Jaarverslag der Afd. Bloemfontein.
(Eenigszins bekort).
Onze Afd. werd opgericht Dinsdag 4 Febr. '08 ten kantore van de wakkere,
altijd-gastvrije, Vice-Consul der Nederlanden, de heer J.C.G. Kampfraath, die destijds
zich nog vergenoegde met de nederige titel van ‘waarnemend Consulair Agent’. Ik
maak mij sterk, namens u allen te spreken, als ik Z. Ed. Gestr., ons medelid, van
harte gelukwens met de eer en onderscheiding, hem in deze titel-verandering te beurt
gevallen. Tevens mag hier 'n woord van oprechte hulde niet ontbreken aan 't adres
van 'n ander medelid, de heer P.E. Kampfraath, wiens taaie volharding en onvermoeide
ijver met de oprichting dezer Afd. bekroond werden. Hem komt de erenaam toe van
‘Vader van onze Tak’. Uw bestuur koos hem dan ook als derde lid van 't Dageliks
Bestuur.
Nu wij toch bezig zijn met personalia, willen wij ook de naam vermelden van onze
eerste sekretaris, die wij helaas al te vroeg moesten missen. De heer P.G.C. von
Geusau moest het sekretariaat, dat hij met zoveel nauwgezetheid waarnam, opgeven
wegens zijn vertrek naar Zuid-Amerika. De dankbetuiging, hem door 't bestuur
gezonden voor zijn belangloze arbeid ten bate van 't Verbond, zal de ganse Afd.
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zeker gaarne onderschrijven. In hem verloren we 'n trouw werker en de ziel onzer
Afd. Twee leden, de heren M.J.D. Steyn en ondergetekende, werden zijn opvolgers.
De buitengewone vergadering van 15 Aug. '08 scheidde de funkties van sekretaris
en penningmeester, en stelde zich daarmee boven ons Reglement, dat dan ook in dit
opzicht door u gewijzigd moge worden. Eén onzer bestuursleden, de heer Ds. W.
Postma, trad tussentijds af - einde Okt. '08.
't Bestuur vergaderde in 't afgelopen jaar vijf maal, terwijl de Tak driemaal werd
bijeengeroepen:
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de eerste keer, om 'n bestuur te kiezen; daarna om 't Reglement vast te stellen; eindelik,
om te voorzien in de vakature-sekretaris-penningmeester. Voorts werd op de tweede
vergadering 'n vaste feest-kommissie aangesteld, bestaande uit vijf leden, die 't
initiatief nam voor de viering van Koningin Wilhelmina's geboortefeest op 31 Aug.
j.l., en die gelukgewenst mag worden met het welslagen van 't gezellig samenzijn op
de avond van genoemde datum. Van de rest van de haar verstrekte opdracht, t.w. de
oprichting van 'n Afr. Hollandse Toneelvereniging, mocht echter niets komen. Sinds
dien heeft evenwel 'n jongere vereniging ‘Onze Taal’, iets van dien aard weten tot
stand te brengen. 'n Andere kommissie, uit en door 't bestuur gekozen, om gelden te
verzamelen, teneinde prijzen te kunnen uitloven voor geschiedkundige opstellen over
bekende Hollanders in de O.V.S., en prijsvragen uit te schrijven, waren de
omstandigheden niet gunstig, zodat zij niets kon uitvoeren. Wel heeft het bestuur op uitnodiging van de zuster-Afd. Johannesburg - 'n bedrag van £ 2.2 - beschikbaar
gesteld als bijdrage in de kosten van 'n ‘A.N.V.-prijs’, toe te kennen aan de beste
kandidaat bij de Taalbond-eksamens 1908 (Hogere Afd.). Deze prijs, bestaande uit
'n kostbare medalje, werd toegekend aan mejuffrouw Anna S. du Toit (van Bethal,
Transvaal), die voor haar werk 174 van de 200 punten mocht verwerven. Onze
voorzitter, de heer J.S.M. Rabie, werd opgedragen, namens onze Afd. de begeleidende
oorkonde te tekenen.
'n Bezoek van mevr. Truus Post en de heer Gerard Arbous aan Bloemfontein in
Julie '08 werd door de leden onzer Afd. zeer op prijs gesteld, 'n Kommissie, wel niet
door de Afd. aangesteld, maar toch uit leden daarvan bestaande, bereidde hun optreden
voor en maakte het mogelik, terwijl de voorzitter der vaste feest-kommissie zich
verdienstelik maakte door de voordracht-kunstenaars te herbergen.
Op de buitengewone vergadering van 15 Aug. j.l. kwam de oprichting van 'n
leesgezelschap ter sprake. 'n Zeventiental personen nam deel en zo ontstond de
‘Hollandse Leeskring’, die, onder 'n eigen bestuur los van de Afd. bestaat, maar
nochtans uit onze Afd. is voortgekomen.
Nog heeft 't bestuur gemeend, te moeten opkomen tegen de wijze, waarop 'n
korrespondent uit Bloemfontein 'n dagblad in Nederland inlichtte over zaken en
personen alhier, omdat het vreest, dat verwijdering tussen Hollanders en Afrikaners
er anders 't gevolg van mocht zijn.
H.H. VAN ROOIJEN, Sekretaris.

Jaarverslag Afd. Stellenbosch.
In 1908 geschiedde weinig belangrijks voor de Afdeling Stellenbosch. Er bleek geen
lust tot toetreding bij de inwoners. Door overlijden, vertrek en bedanken daalde het
ledenaantal aanzienlik. De Afdeling droeg £ 2.2.0 bij tot de A.N.V.-prijs der
Afdelingen in Z.-Afr. voor de Z.-Afr. Taalbondeksamens 1908. De
Arbous-Post-avonden werden mogelik gemaakt door medewerking der Afdeling. De
sekretaris slaagde er in te Kaapstad en omstreken een Afdeling van het Verbond te
stichten, die nu reeds een aanzienlik aantal leden telt. Moge de komst van Dr. Kiewiet
de Jonge gunstig wezen voor het ledenaantal der Afdeling Stellenbosch in 1909. In
plaats van de heer Paul Roos, die Stellenbosch metterwoon verliet, werd als
penningmeester de heer J.C. Pauw gekozen.
Dr. E.C. GODEE MOLSBERGEN.
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Uit Potchefstroom.
De secretaris der Afdeeling schrijft, dat het zeer op prijs wordt gesteld, dat H.M. de
Koningin Prof. Jan Lion Cachet benoemd heeft in de orde van de Oranje Nassau.
Z.Ed. heeft dit zeer verdiend en steeds de belangen van de taal behartigd en
niettegenstaande zijn verblijf van 50 jaar hier in Zuid-Afrika een groote liefde
behouden voor het moederland en het Oranjehuis.
Een brief werd gericht namens de Hollanders, oud-Hollanders en Stamverwanten
aan onzen geachten vertegenwoordiger Consul F.M. Knobel, hem dank zeggende,
met verzoek dit aan H.M. over te brengen.

Ned. Kamer van Koophandel te Pretoria.
Uit het tweede jaarverslag:
Bij het bezoek van Dr. Roosegaarde Bisschop, lid der Commissie voor bevordering
der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika, heeft het bestuur ook
de eer gehad dien heer in een zijner vergaderingen tegenwoordig te zien, waarop
verschillende punten van wederzijdsch aanbelang werden besproken.
Met genoegen zag ook de Kamer de heer Dr. Kiewiet de Jonge, voorzitter van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, tegenwoordig op de algemeene vergadering der
Kamer op 28 December 1.1., waar gemelde heer o.a. met de leden van gedachten
wisselde omtrent het nut en de oprichting van monsterkamers.

Oost-indië
De betekenis van de suiker-industrie in Ned. Indië.
Het Koloniaal Museum te Haarlem, dat zich zo verdienstelik maakt voor de
verspreiding van kennis, van onze koloniën, ook door het houden van lezingen, die
- gelukkig verschijnsel! - hoe langer hoe drukker bezocht worden; dat Museum gaf
de heer H.J.W. van Lawick, oud-hoofdinspekteur der suiker- en rijstkultuur in Ned.
Indië gelegenheid om zijn gedachten over bovengenoemd onderwerp te zeggen. Het
was nodig, zei spr., omdat er nog altijd misverstand hier heerste en gedachten aan
uitzuiging van de Inlander, welke volstrekt onrechtvaardig zijn.
Daarna kregen wij eerst een k o r t o v e r z i c h t v a n d e
w e r e l d -s u i k e r -i n d u s t r i e . In het jaar 1907-'08 bracht de hele wereld 14.000.000
ton suiker voort, beetwortel- en rietsuiker. De eerste vooral in Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Frankrijk, België en Holland en in de Verenigde
Staten van N. Am.
De zes eerste staten brengen voort 6.500.000 ton en gebruiken daar zelf 4 miljoen
van; voor de rest is Engeland wel de grootste afnemer 1.900.000 ton. De rietsuiker
is uit Europa verdwenen, maar is een zware konkurrent voor de beetwortelsuiker die
naar buiten Europa gevoerd wordt. De suikerproduktie van N. Amer, is kunstmatig
door zware beschermende rechten in leven gehouden. De rietsuiker komt in de tropen
in alle werelddelen voor, maar de voornaamste konkurrent voor de Java-suiker is
Cuba, vooral omdat het 20% korting krijgt op de invoerrechten van de Veren. St. v.
Am. en omdat het een geweldig vruchtbaar land is, waar men maar al door haast op
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dezelfde grond verbouwen kan, terwijl op Java na een jaar aanplant de grond twee
jaar met rust wordt gelaten.
Cuba bracht in 1906/7 1.450.000 ton, in 1907/8 echter maar 950.000 ton voort,
en het heeft wellicht z'n hoogste punt bereikt wegens de minder gunstige toestanden:
de luiheid van de inheemse bevolking, gebrek aan blanken en aan levensmiddelen
voor die blanken; alles moet daarvoor uit Amerika komen en de

Neerlandia. Jaargang 13

79
uitbreiding van de produktie brengt tot het in gebruik nemen van onontgonnen
terreinen, wat uit den aard der zaak bezwarender is.
Java stond in 1907/8 in produktie van rietsuiker bovenaan met 1.238.000 ton of
1/12 van alle suiker ter wereld. Daarvoor zijn afvoerwegen gevonden in Brits-Indië,
Japan, Noord-Amerika en Australië. In Brits-Indië heeft Java-suiker de
beetwortelsuiker van Oost-Hong. en van Duitsland voor een groot deel verdrongen
met een vermeerdering van invoer met 90% van 949.000 centweight in 1906/7 tot
1.780.000 cwt. in 1908/9 en dat terwijl er in Brits-Indië 8 maal zoveel H.A. met riet
zijn beplant dan in Java. De bereiding is er uiterst primitief. Ook in Noord-Amerika
won onze Java-suiker veld: terwijl de hele invoer van suiker in de Veren. St. v. Am.
achteruitging, nam die van Java toe, niettegenstaande alle beperkingen en
invoerrechten.
Ook naar Japan nam de uitvoer toe in 2 jaar van 1905-1907 met 60.000 ton. De
in Japan ingevoerde suiker in de eerste 8 maanden van 1908 kwam voor 9/10 uit
Java. Gevaar kan daar mogelik dreigen van Formosa uit, dat door Japan met alle
macht en schranderheid tot suikerland gemaakt wordt. Die strijd om de heerschappij
over de wereldmarkt deed zoeken naar best plantmateriaal en goede bereiding, op
wetenschappelike wijze. Daarin zijn ze uitstekend geslaagd, onze planters. Een
deskundige verklaarde ‘dat op Java het hoogste bereikt is, wat op dit gebied te
bereiken is’, maar - zij zijn het niet met hem eens en willen nog hoger.
En nu d e J a v a -s u i k e r -n i j v e r h e i d e n d e I n l a n d s e m a a t s c h a p p i j .
Alles wat er gedaan en gearbeid wordt, wordt betaald, net zo goed als bij de
beetwortel-voortbrenging en -verwerking; alles met huren en lonen bij mondelinge
of schriftelike afspraak tussen werkgever en werknemer als bij ons. 't Is belachelik,
maar ook droevig, dat men nog altijd zeggen moet, dat er geen soort-van-dwangkultuur
bestaat. Tot in regeringskringen bestaat hier dat misverstand. Het moeilike is alleen
het volgende: de suiker-ondernemer is er tegelijk fabrikant, maar hij heeft geen
bouwgrond, mag die zelfs niet hebben als niet-inlander. Hij moet dus grond huren.
De zorgeloze inlander echter raakt zijn grond licht kwijt aan de
inlander-grondbezitter voor wie hij dan de grond bewerkt tegen de helft van de
opbrengst; dan moet hij weer lenen en nog eens lenen en de geldschieter krijgt de
grond, dus niet de blanke, want dat verbiedt de wet, maar de inlandse woekeraar.
Er zijn ruim 1 miljoen van die soort ‘horigen’, tegen ruim 3 miljoen grondeigenaren.
Dus die ruim 1 miljoen mensen, een getal dubbel zo groot als de op 't land in
Nederland werkenden (570.000), zijn hun land kwijt door woeker.
Dat voorschotgeven werkt overal hevig: in een afd. van de Res. Kedoe krijgt de
bevolking f 1 ¼ mljoen voorschot per jaar op te leveren tabak, alles van woekeraars.
Nu komt de suikerfabriek er en betaalt meer huur voor de grond en geeft die aan 't
eind van 't jaar terug en de huurprijzen worden met het jaar hoger: de
fabrikant-ondernemer is afhankelik van de Inlander, want hij moet grond hebben,
maar hij krijgt ze ook, waaruit blijkt dat het de Inlander voordelig is bij hem te gaan.
Door ruil maakt de huurder dan van de gehuurde gronden één geheel. Alles wordt
in akten omschreven in bijzijn van de Kontroleur getekend, en daarna weer door de
Assistent-Resident bekrachtigd, waarbij weer heel nauw wordt toegekeken of het
belang van de Inlander ook wordt tegengewerkt. Het geven van voorschot - door de
fabrikant - is streng beperkt, nooit vroeger dan 15 maanden vooraf, dus voor de
aanplant van 1909 niet vroeger dan 1 Okt. 1907. Wie dit willen inkrimpen tot 3
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maanden, vergeten dat de Inlander ook elders - bij woekeraars - geld kan krijgen met
bovengenoemd resultaat: de geldschieter-fabrikant zou van de baan worden
geknikkerd, de Inlander slecht uitzijn; de woekeraar alleen zou juichen. Dingen, waar
men zich, zodra het Indië betreft, aan ergert, gebeuren hier ook bij de bietenkultuur,
waar voorschot wordt gegeven tot f 100 per H.A. toe. Er komt door die suikerbouw
op Java f 5.200.000 onder de Inlanders. Alles en alles zijn daarvoor minstens 400.000
H.A. nodig. In de 5 Noord-Oostelike provinsies van ons land zou daarvoor niet
genoeg bouwgrond zijn, zo'n uitgestrektheid is dat.
De drukke tijd valt in 't begin van 't jaar juist als de sawa's bewerkt zijn. Dan vinden
ongeveer 700.000 man in de riettuinen geregeld werk en geheel Java bijna levert die,
want in de Preanger teelt men de stekken, al komt van daar geen werkvolk. Den Haag
heeft ongeveer 50.000 werkbare mannen, zodat 14 steden als Den Haag nodig waren
om al dat werkvolk te leveren. En die werklui verdienen meer dan wat zij bij eigen
landgenoten werkende zouden verkrijgen; krijgt de Javaan niet genoeg loon, dan
blijft hij weg, zoals bij de werken aan de Solovallei gebeurde.
Behalve dat zwervend werkvolk zijn er voor het werk in de fabriek pl. m. 90.000
à 100.000 man per dag nodig; volgens de heer Brandes genieten die jaarl. als loon,
salaris enz. 5 miljoen gulden en de gehele som aan de Javanen uitbetaald bedraagt
volgens hem 37½ miljoen gulden. Bovendien werken er pl. m. 3000 Europeanen,
die pl. m. 6 miljoen gulden verdienen. Voeg bij dit alles de indirekte voordelen,
teveel om optenoemen. Er wordt b.v. pl.m. 11 miljoen ton riet geoogst en vervoerd,
terwijl het vervoer van alle vrachtgoederen langs de Staatsspoorwegen van Java
daarvan maar het 1/17 bedraagt; 44% van de uitvoer van Java door partikulieren
komt op rekening van de suiker, 94 miljoen gulden.
Men kan dus de suikerbouw op Java vergelijken met de wijnbouw in Frankrijk,
de graanbouw in de Verenigde Staten.
Dit was in hoofdlijnen de inhoud van het boeiende betoog van den heer Van
Lawick, waaraan hij nog toevoegde een beschrijving van een model Ziekenhuis door
de Handelsvereniging Amsterdam te Paree in Kedive gesticht terwijl er sprake is bij
de fabrikanten van een pensioenfonds voor hun Inlandse werkkrachten. Spreker
eindigde deze rede met ons nog mooie lichtbeelden uit de fabrieken te laten zien en
dreef de bescheidenheid wel wat heel ver toen hij eindigde: ‘Voor de meesten Uwer
heb ik zeker niets nieuws verteld’. Als dat ‘veel nieuws’ was geweest, had het mij
beter toegeklonken. Het was een leerzame avond voor de kleinmoedigen onder ons,
een opwekkende voor wie overtuigd zijn van Neêrlands durf en kunnen.
H a a r l e m , Maart 1909.
J.B. SCHEPERS.

Afdeeling Batavia.
25 Februari vergaderde het bestuur der Afdeeling Batavia. Nadat de voorzitter de
voor het eerst ter vergadering aanwezigen leden O.R.A. Michelsen en Mr. J.C. Kielstra
had welkom geheeten, werden de notulen der vorige vergadering, de jaarrekening
van den sedert afgetreden penningmeester over 1908 en het ontwerp der begrooting
voor 1909 achtereenvolgens goedgekeurd met besluit de rekening over 1908 ten
onderzoek aan eene commissie van drie leden der Afdeeling toe te zenden, die haar
verslag aan de algemeene vergadering der Afdeeling zal uitbrengen.
Daarna wordt het verslag over het jaar 1908 voorgelezen en goedgekeurd.
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Besloten wordt voorts, dat de bestuursleden elk in eigen kring propaganda zullen
maken voor den oproep aan de ingezetenen van Nederl. Indië om zich per rekest tot
H.M. de Koningin te wenden, met
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verzoek Z.K.H. den Prins der Nederlanden uit te noodigen namens H.M. een bezoek
aan Nederl. Indië te brengen.
Verder komt ter sprake de weinige gelegenheid die er voor Inlanders bestaat om
Nederlandsen te keren. Verschillende voorstellen, die de strekking hebben in dezen
de medewerking der Afdeeling te verkenen, komen in behandeling, doch geen van
alle schijnt voor dadelijke praktische uitvoering vatbaar. Derhalve wordt besloten
voorloopig in dezen alleen krachtigen zedelijken steun te verkenen en verder in een
volgende vergadering de eindbeslissing in deze aangelegenheid te doen vallen, waarbij
op den voorgrond wordt gesteld, dat in elk geval steun zal worden verleend.
Mededeeling wordt gedaan door den secretaris dat de journalist-zanger Pisuisse
zijn medewerking heeft toegezegd voor een te houden voordracht, opgeluisterd met
verschillende voorbeelden, over de geschiktheid van het Nederlandsch voor poëzie
van den aard der Fransche ‘chansons’. Besloten wordt voor die gelegenheid ook de
leerlingen der school tot opleiding van Inlandsche artsen uit te noodigen.
De heer Van Oosterzee deelt mede door drukke werkzaamheden verhinderd te
zijn het voorzitterschap langer te vervullen. Een woord van dank aan hem, die ondanks
zijn vele werk, met zooveel ijver die betrekking bekleedde, is hier zeker op zijn
plaats. Als voorzitter werd verkozen de heer Th.G.O. Valette, thans onder-voorzitter,
die als zoodanig vervangen wordt door den heer Roessingh van Iterson.
Ten slotte wordt in het algemeen besloten de geboorte van den Stamhouder van
het huis van Oranje niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. In bijzonderheden zal
nader worden uitgemaakt welke feestelijkheden zullen worden ingericht.

Afdeeling Buitenzorg.
Het bestuur van de Afdeeling Buitenzorg is op de algemeene vergadering van 27
Februari j.l. met 2 le- den aangevuld; het is thans samengesteld als volgt:
A.J.W. Harloff, voorzitter; H.H. Zeylstra Fzn., secretaris; Dr. Th. Valeton Jr.,
penningmeester; mej. L.Ch. Slot, Mr. G.F.A. Muilemeister, leden.

Verbetering.
De Groepssecretaris, de heer Roessingh van Iterson is geen Hoofdcommies O.E.N.
maar Hoofdcommies Financiën.

Suriname
De Heije-herdenking in Suriname.
Bij de herdenking van den 100-jarigen geboortedag van Dr. J.P. Heije is Suriname
met achtergebleven.
De besprekingen van het bestuur van het A.N.V. met alle hoofden van scholen te
dezer stede en den Inspecteur van het Onderwijs, leidde tot het ontstaan van, eene
commissie, waarin de secretaris van de Groep Suriname zitting nam en welke bestond
uit onderwijzers: de heeren Th. Juda, voorzitter; A.A. Heckers, secretaris; de dames
E. Heilbron, M. Evertsz, P. May en de heeren P. Enuma, J.D. Abercrombie, J.M.M.
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de Vries en J.A. Bueno de Mesquita, welke commissie als regelingscommissie van
het A.N.V. optrad.
De Heije-dag werd op de volgende wijze gevierd:
Op alle scholen te Paramaribo werd om 8 uur eene lezing (vertelling), over Heije
door een der onderwijzers gehouden.
Als blijk van belangstelling woonde het bestuur die bij. Men had zich zoodanig
verdeeld, dat scholen van verschillende richting en gezindte werden bezocht.
Na de vertelling werd aan ongeveer 900 leerlingen van de hoogere klassen der
verschillende scholen een boekje uitgereikt, behelzende eene korte levensschets van
Dr. J.P. Heije en eene kleine bloemlezing zijne verzen voor de Surinaamsche jeugd
geschikt, samengesteld door den heer Enuma, leeraar aan de Hendrikschool en
bestuurslid van het A.N.V. Deze vierde uitgave der Groep is eene blijvende
herinnering aan den Heije-dag. Keurig van druk en uitvoering, doet het den uitgever
H.B. Heyde, alle eer aan.
Na afloop der vertelling hadden alle scholen vrij.
Het laatste, gezelligste en vroolijkste deel van den Heije-dag was ongetwijfeld de
optocht met zang van ongeveer 1500 schoolkinderen. Aan dit punt van het programma
namen de scholen van de Evangelische Broedergemeente en de Roomsch-Katholieke
Missie niet deel om de bezwaren die er voor hen aan verbonden waren. Onder
hoofdleiding van den heer Juda trokken om half vijf in lange rijen de kinderen bijna
alle in het wit gekleed met wapperende vlaggetjes in de hand en met vaandels met
den naam hunner school, van uit de Gravenstraat naar het Gouvernementsplein. Op
het uitgestrekte plein bood het geheel een prettigen aanblik. Het weêr was toen
voortreffelijk.
De heer M.J. Bromet, kapelmeester van de schutterij, leidde den zang. De kinderen
zongen vier Heije-liederen: het Vlaggelied, Rechtop, te Land en ter Zee, de Zilvervloot
en tot slot het Wilhelmus. De liederen werden goed gezongen. Reeds dagen vóór
den Heije-dag hoorde men ze op straat en in de huizen zingen en nog weken daarna,
het meest de Zilvervloot met het pakkende ‘Piet Hein’.
Na het zingen trokken de kinderen nogmaals langs het Gouvernementshuis, hartelijk
toegewuifd door den Gouverneur, familie en gasten.
In het Gouvernementshuis was intusschen de Gouverneur de gastheer van een
klein gezelschap personen, die zich voor den Heije-dag verdienstelijk hadden gemaakt.
Wegens rouw was het aantal uitnoodigingen beperkt. De bestuursleden van het
A.N.V. waren allen met hunne dames ten Gouvernementshuize aanwezig.
Om kwart over vijf was het welgeslaagde feest geeindigd, welgeslaagd door de
groote medewerking van de hoofden van schelen en de onderwijzers die daarin een
groot aandeel hadden en wien ook hier den dank van het bestuur wordt betuigd.
Op de Emmaschool werd op voorstel van het hoofd, den heer Thomson en met
goedvinden van den Inspecteur de nieuwe schooltuin den naam van ‘Heijepark’
gegeven.
‘Liederen des kinds worden daden des mans’ dichtte Heije.
Moge Suriname dit ondervinden!
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
P a r a m a r i b o , 11 Maart 1909.

Bladvulling.
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Naar zee, naar zee het oog gekeerd,
Al wat er grootsch was in 't Verleden,
Al wat gij grootsch hoopt van het Heden,
Zij daar geleerd, vereerd, verweerd!
Weer blink' dat blad van uw Historie
Van vrijheid, geestkracht, welvaart, glorie!
Heije.
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Z.Ex. Mr. D. Fock, Gouverneur van Suriname met familie en gasten op de stoep van het
Gouvernementshuis kijkend naar het voorbijtrekken der schoolkindern.

Het Kinderzangkoor voor het Gouvernementshuis.
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Ned. Antillen
Bestuursvergadering gehouden 19 Febr. 1909, ten huize van het
bestuurslid, den heer R.J.C. Wahlen.
Afwezig met kennisgeving de heer Moses S.L. Maduro.
De heer Dr. H. Ferguson, voorzitter eener alhier gevormde commissie, om door
de Ned. Vereeniging ‘Oost en West’ in Nederland voor de noodlijdenden op Curaçao
ingezamelde gelden te verdeelen, woont op uitnoodiging van het bestuur der Groep
deze vergadering bij.
De penningmeester deelt mede, dat ontvangen is ter verdeeling onder de
noodlijdenden: van de Afd. Chicago, A.N.V. een wissel groot Dollars 26.65; van
den HoogEdelGestr. heer Van Asbeck door tusschenkomst van den Kapt. ter Zee,
Kommandant van Hr. M's. ‘Utrecht’, den heer Olivier, f 365. -; van de firma B. van
der Tak & Co. de vroeger toegezegde f 175. - en van den Adm. van het Verbond
door tusschenkomst van de Dordtsche Bank f 3960.40, zoodat thans een bedrag van
ongeveer f 4500. - ter verdeeling in kas aanwezig is. (Zie verder de verantwoording
van den Administrateur van het Hoofdbestuur in dit nummer. Red.).
De secretaris deelt mede, dat hij uit ontvangen particuliere brieven kan ontwaren,
dat eene samenwerking van het bestuur der Groep met de leden der alhier gevormde
commissie ter verdeeling van door Oost en West ingezamelde gelden, niet ongaarne
gezien wordt door 't Hoofdbestuur A.N.V. en de Vereeniging ‘Oost en West’.
Het Groepsbestuur A.N.V. neemt gaarne de hulp aan der commissie voornoemd
om de ingekomen gelden te helpen verdeelen en stelt zelfs hoogen prijs op de
medewerking der heeren, die deel uitmaken dier commissie.
Het bestuur geeft den heer Ferguson kennis van de reeds gedane uitdeelingen en
besluit het bedrag, waarover thans beschikt kan worden, te bestemmen als volgt:
Elk der zes leden van de commissie van ‘Oost en West’ en elk lid van het
Groepsbestuur krijgt f 200. - ter verdeeling;
Aan de loges ‘De Vergenoeging’, ‘Igualdad’ en ‘Perseverancia’, die hare diensten
hebben aangeboden, om de gelden, die het Groepsbestuur haar ter verdeeling zou
willen uitreiken, aan haar bekende werkelijk behoeftigen te doen toekomen, zullen
door het bestuur respectievelijk f 200. -, f 200. - en f 100. - gegeven worden.
Naar de eilanden Bonaire en Aruba zullen worden overgemaakt f 1000. -, verdeeld
als volgt: Bonaire f 600. - en Aruba f 400. -. De heer Ferguson verklaart het volkomen
eens te zijn met de verdeeling der gelden, bedankt het bestuur en verlaat de
vergadering.
Het bestuur acht het zich, nu door het optreden onzer Regeering de redenen niet meer
bestaan, die de aanleidende oorzaak zijn geweest, dat de Groep den oproep om steun
deed, ten plicht een woord van warmen dank te richten tot allen, die hunne
belangstelling in de Kolonie hebben betoond door hunne medewerking te verleenen,
om het lijden hunner broeders in de West te verzachten; onze waardige
vertegenwoordigers bij het Hoofdbestuur voor de krachten ontwikkeld bij het
verdedigen onzer zaak; het Hoofdbestuur voor zijne bereidwilligheid in het geven
van den gevraagden steun om tot het doel te geraken; de Vereeniging ‘Oost en West’,
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die feitelijk in Nederland het eerst het plan had opgevat tot hulpverschaffing, voor
haar navolgenswaardig voorbeeld eener eendrachtige samenwerking; den
HoogEdelGestr. heer Van Asbeck, die de oorzaak van Curaçao's lijden van nabij
heeft kunnen nagaan en een deel daarvan heeft kunnen aanschouwen, voor zijne
spoedige daadwerkelijke hulp; de Afd. Chicago, A.N.V., voor het door haar gegeven
bewijs van deelneming in ons ongeluk; de Pers, die bereidwillig kosteloos onzen
oproep heeft opgenomen en ons verder heeft bijgestaan in ons streven, voor haren
krachtigen steun; allen, die deel hebben uitgemaakt van comité's, voor hunne zeer
gewaardeerde diensten. Naast hen allen staan de milde gevers en aan de spits van
dezen de Koninklijke familie met hare vorstelijke bijdragen. Ontvangt allen den dank
van de hen zegenende Curaçaosche bevolking.
De secretaris doet mededeeling van de volgende ingekomen brieven:
Van Mgr. J.J. van Baars, ontvangst erkennende van het voor de Katholieke armen
op een der vorige vergadering bestemd bedrag, groot f 2100. -, dat vooral onder
fatsoenlijke, thuiszittende armen en zieken is uitgedeeld en wel als volgt: aan de
armen in de stad f 1200. - aan die op Sta. Rosa, Sta. Maria en Barber, voor elke
Parochie, f 200. -, aan die op Montagne, Sint Willebrordus en Westpunt, voor elke
Parochie f 100. -. Mgr. Van Baars betuigt zijn warmen, oprechten dank aan het
Groepsbestuur en verklaart in zijnen brief, dat de nood dringend was, maar door de
milde giften van menschlievende vrienden veel gelenigd is;
van W. van den Brink, secretaris van den Kerkeraad der Ver. Prot. Gemeenten,
ontvangst erkennende van een bedrag, groot f 1000. - met verzoek de oprechte
erkentelijkheid aan allen, die tot de hier zoo welkome inzameling hebben bijgedragen,
te willen overbrengen;
van de Kerkeraden van de Ned. Herv. Israëlietische Gemeente en van de Ned.
Port. Israëlietische Gemeente ‘Mikve Israël’ den dank der gemeenten uitsprekende
voor de toegezonden bedragen, groot f 200. - en f 800. -;
van de Damesvereeniging ‘Eendracht maakt Macht’ bedankende voor haar aandeel
in het aan de Protestantsche armen toegekend bedrag, met verzoek dien dank aan het
Hoofdbestuur te willen overbrengen.
De secretaris leest voor eene briefwisseling met den heer B.J.T. Henriquez, Aruba,
die zijn zoon Neptali naar Nederland tegen het eind der maand zal sturen en de
tusschenkomst van het bestuur verzoekt, om eene goedkoope overtocht te krijgen.
De heer H.P. de Vries, vertegenwoordiger der K.W.-I. Maildienst ter vergadering
zijnde, biedt aan den jongeling als eerste klasse reiziger te vervoeren naar Nederland
voor f 200. -. Het bestuur bedankt den heer De Vries voor de toegestane verlaging
van overtochtsgelden en besluit den jongeling eene tegemoetkoming toe te kennen
van f 150. - per jaar, aanvangende 1 Januari 1909.
De secretaris doet verder mededeeling van de volgende ingekomen stukken:
Verslagen over het 4e kwartaal 1908 der studie van de jongelingen L. Conner, C.
Sintiago, F. Krijt en H. Krijt worden aan de vergadering overgelegd, alsmede eene
beschikking van den HoogEdelGestr. heer Gouverneur der Kolonie, waarbij betaalbaar
wordt gesteld de op de koloniale begrooting voor 1909 aan de Groep toegekende
tegemoetkoming, groot f 500. -;
een brief van den heer W. Versluijs, tijdelijk landbouwkundige op Curaçao,
mededeelende dat de feiten en gegevens in het hem gezonden geschrift ‘De toekomst
in en de opleiding voor den Nederlandschen en Indischen Landbouw en het
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Boschwezen’ juist zijn en dat hij daarom aanraadt het boekje door tusschenkomst
van het hoofd der Hendrikschool te laten
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rondgaan bij de ouders der jongens, die op genoemde school zijn. Het boekje zal aan
het hoofd der Hendrikschool voor dat doel worden opgezonden;
de jaarverslagen van de boekerij op St. Eustatius, St. Martin en Aruba.
Door vertrek van den heer Olivier Lampe uit Puerto Cabello bleef de Groep zonder
vertegenwoordiger aldaar. Het bestuur benoemt als zoodanig den heer Carlos Cornelis
Debrot, Vice-Consul der Nederlanden.
De secretaris-penningmeester legt aan de vergadering voor het verslag van de
verrichtingen der Groep over 1908 en de rekening en verantwoording, die door hem
aan de Alg. Vergadering ter goedkeuring zal worden aangeboden; de Begrooting
voor 1909 wordt vastgesteld.
Overgaande tot de verkiezing van leden van het bestuur ter vervanging van de
aftredende leden, de heeren De Vries, Möller en Wahlen, werden zij allen herkozen.
De vergadering zwaait bij monde van lid Lansberg lof toe aan den ijver van het
tegenwoordig Dagelijksch Bestuur en besluit de drie leden in hunne betrekkingen te
handhaven. De heer Boomgaart verklaart niet in aanmerking te willen komen voor
eene herkiezing als voorzitter. De pogingen der andere leden van het bestuur, om
den heer Boomgaart van zijn voornemen af te brengen, bleven zonder gevolg. Bij
de verkiezing van een nieuwen voorzitter verkrijgt de heer De Vries 7 stemmen en
de heer Wahlen één stem. De heer De Vries verklaart de keuze zich te laten
welgevallen.

Alg. Vergadering gehouden 25 Febr. 1909, in ‘De Gezelligheid’.
De vergadering werd ook bijgewoond door den H.Ed.Gestr. heer Gouverneur met
adjudant.
De nieuwgekozen voorzitter H.P. de Vries, leidde de vergadering. Na het
welkomstwoord van den voorzitter bracht de secretaris verslag uit over de
werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Dit verslag wordt in Neerlandia openbaar
gemaakt. De secretaris wees er op hoe bij de Venezolaansche verwikkelingen
overduidelijk de kracht van het machtige lichaam van het A.N.V. is bewezen. De
moreele invloed, welke daarvan ten gunste van Curaçao is uitgegaan, kan niet licht
overschat worden.
De heer Gouverneur nam het woord en bracht hulde aan het wakkere bestuur, dat,
gelijk het verslag terecht zegt, in het afgeloopen jaar met zooveel kracht is opgetreden,
om het doel der Vereeniging door de bij het Reglement aangewezen middelen te
bereiken.
Daarna sprak de voorzitter een warm woord van diepgevoelden dank voor den
ondervonden steun.
De bijdrage uit Nederland is werkelijk niet onbelangrijk, als men in aanmerking
neemt, dat onze oproeping geschiedde juist in de wintermaanden, toen er zooveel
voor de werkloozen in Nederland zelf werd gevraagd, waar later nog de hulp aan de
slachtoffers van Messina bijkwam.
De heer Van Lier vroeg waarom het Groepsbestuur geen alg. vergadering had
bijeengeroepen om het gevoelen der leden te vragen omtrent de meest doelmatige
wijze waarop de ingekomen gelden onder de armen zouden kunnen verdeeld worden.
De heer Querido voegde daar nog aan toe, dat, volgens zijne meening, het
Groepsbestuur meer als vereenigd bestuur, en niet ieder bestuurslid afzonderlijk, de
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gelden had moeten verdeelen, maar wenschte uitdrukkelijk te laten uitkomen, dat
zijn opmerking geen votum van wantrouwen insloot ten opzichte van het
Groepsbestuur, waaraan hij alle hulde bracht.
De voorzitter antwoordde, dat het Hoofdbestuur zelf de gelden aan het
Groepsbestuur ter uitdeeling had toegezonden, waaraan later het verzoek werd
toegevoegd zich in verbinding te willen stellen met de commissie op Curaçao op
verzoek van den Gouverneur gevormd tot in ontvangstnemen der gelden van ‘Oost
en West’. Dit nu was geschied. De voorzitter meende derhalve, dat door het
Groepsbestuur alleszins onberispelijk was gehandeld.
De heeren J.P.G. Ecker en Mordy Henriquez gaven het bestuur de verzekering
van het volle vertrouwen der leden en brachten dank aan de bestuursleden voor hun
wijze van handelen. De heer Henriquez verklaarde zich persoonlijk herhaaldelijk
overtuigd te hebben, dat de gelden over het algemeen goed waren besteed en dat vele
thuis-zittende armen er uitstekend door waren geholpen.
Opnieuw vroeg de heer Querido het woord om te vragen, of het ook op den weg
lag van het A.N.V. hier op Curaçao te ijveren voor het kiesrecht. Op verzoek van
den voorzitter diende de heer Querido een motie in, dat deze alg. vergadering zich
daaromtrent zoude uitspreken.
Na gedachtenwisseling over en weer stelde de voorzitter voor, de vraag ter
oplossing voor te leggen aan het Hoofdbestuur in Nederland, met welk voorstel de
heer Querido gaarne medeging.
Nadat de heer Gouverneur een woord van dank en aanmoediging tot den voorzitter
had gericht, sloot deze de vergadering.

Verantwoording der ingekomen gelden voor de noodlijdenden op
Curaçao.
H.M. de Koningin f 1000. -; H.M. de Koningin-Moeder f 300. -; Z.K.H. Prins Hendrik
der Nederlanden f 100. -.
C.W.B. f 10. -; De W. f 2.50; beiden te Alkmaar. Universal Brotherhood f 25. -;
L.C.G. f 10. -; X.Y. f 2.50; C.B. f 25. -; J.H.B. f 10. -; Afd. V.-U. van het A.N.V. f
10. -; Jongel.-Afd. van het A.N.V. f 6.02½; J.A.S. Jr. f 5. -; S.J. f 25. -; K.J.G. d.
B.P.B. f 5. -; E.K. f 5. -; X. door bemiddeling van J.M.T. f 1000. -; C.C.E.R. f 5. -;
J.L.B. f 100. -; H.W.S. f 1.50; J.W.A.N. f 2.50; Vicus f 1. -; Gebr. De W. f 10. -;
J.L.H. f 300. -; F.S.S. f 1000. -; bij de Afd. Amsterdam van het A.N.V. ingekomen
van A.M. de L. f 2.50; F.C. f 2.50; N. f 1. -; S. van B. f 2.50; E. en H.K. f 10. -; C.
de J. f 5. -; A.M. f 100. -; J.H. f 1. -, samen f 124.50; F.J.J. Jr. f 2.50; J.T.C. f 5. -;
J.H.T.S. voor T.F. f 300. -; J.R. f 2.50; S.v.L. f 2.50; S.P.F. f 1. -; H.F.R.H. f 25. -,
allen te Amsterdam. A. van W. te Antwerpen f 25. -. Mej. C.H. f 5. -; N.N. f 2.50,
beiden te Apeldoorn. Mej. A.E.R. f 10. -; S. f 5. -; Mr. Ch.A.H. f 10. -; M. f 2.50;
Afd. van het A.N.V. van gehouden inzameling: f 117.30, allen te Arnhem. E.W. van
W. te Bennekom f 5. -. A.O. te Benningbroek f 1. -. J.V. Jz. te Bergambacht f 5. -.
J.K. te Bergen op Zoom f 2.50. H.J. van R. f 25. -; F.F.F. f 5. -, beiden te Bloemendaal.
Dr. W.G.B. te Breda f 10. -. Mevr. A.S.S. te Claremont, West-Australië f 9.42. Mej.
De B. f 5. -; Dr. H.J. van V. f 2.50, beiden te Davos Platz. Prof. J.A.S. te Delft f 10.
-. N. f 5. -; N.C.P.H. f 2.50; P.M.S. f 10. -; W.D. f 10. -; M.C. van R.v.N. f 2.50; M.R.
f 2.50; Jhr. Mr. W.D. de J. f 2.50; H.A.N.v.S. f 10. -; Mr. J.A.N.P. f 10. -; Dr.
B.A.P.v.D. f 10. -; Vereeniging Oost en West f 507. -; S. f 10. -; Douairière Jonkvr.
F. de C. f 5. -; H.E.v.A. f 2. -; Pres f 40. -; Afd. Den Haag van A.N.V. en O. en W. f
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1127.15 (opbrengst gehouden voordrachtavond); M.W. f 2. -; A.H. f 100. -, allen te
Den Haag. H.A.B. f 5. -; E. de H. f 1. -; B.H. f 10. -, allen te Deventer. R.C. Par.
Zangkoor te Dieren f 5. -. L.G. te Dixmuyde f 2.40. Dr. H.J.K. de J. f 10. -; Mr. W.D.
f 2.50; F.S. f 25. -; J.A.S. f 50. -; M.L.C.S. f 10. -; mevr. de wed. J.L. f 5. -; J.J.V.
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f 10. -; F.H.v.G. f 10. -; N.N. f 2.50; N.N. f 2.50; W.H. de V. f 2.50; Mr. H.W.F. f 5.
-; A.J.A. de B. f 5. -; K.K.D.v.d.K. f 2.50; Dames Th. f 1. -; L.J.v.d.S. f 2.50; N.N. f
2.50; W.L. f 2.50; A.A.C.v.R. f 10. -; L.C. f 2.50; Mr. S.B. f 2.50; J.H. f 1. -; L.C.v.O.
f 10. -; H. van H. f 2.50; Firma J.L. Bzn. f 2.50; J.C.J. de J. f 10. -; W.K. van G. f 10.
-; P.J. de K. f 10. -; L.J.S. f 10. -; A.J.L. f 10. -; F.L. f 10. -; L.V. & Zn. f 2.50; F.C.D.D.
f 5. -; S.v.G. f 2.50; H. de M. f 2.50; G. van A. f 2.50; J.F.W.J.K. f 10. -; mevr. O. f
3. -; L.v.d.M. f 2.50; C.v.W. f 2.50; N.N. f 2.50; mevr. A.B. van O.A. f 2.50; H.J.M.P.
f 1. -, allen te Dordrecht. Mej. E.D.R. te Enkhuizen f 2.50. L.F.v.d.S. te Geesthacht
f 0.45. Jonkvr. J.S.B. f 2.50; Mr. T.C. f 5. -, beiden te Ginneken. Opbrengst gehouden
inzameling te Goes door de jongelui J.M.N.; C.v.Z. en W.E. f 16.60. W.P. f 2. -;
W.H. f 5. -, beiden te Gorinchem. V. f 5. -; D. f 5. -; B. f 2.50; N. f 1. -; N. f 2.50; N.
f 2.50; N.N. f 1. -; W. f 2.50; M. f 5. -; A.R. f 2.50; v. H. f 2.50; N.N. f 10. -; B. f 2.50;
N.N.-f 10. -; Whistavond f 0.50; M.L.B.L. f 5. -, allen te Groningen. P.J.R. Azn. te
Gronau (Westfalen) f 1. -. H.J.O. f 1. -; N.C.W.B. f 5. -; N.N. f 5. -, allen te Haarlem.
S.W. de C. te Haarlemmermeer f 10. -. J.C.Th.G.J.H. te Halfweg bij Haarlem f 2.50.
Ds. K.S. te Harderwijk 50.99 (opbrengst gehouden lezingen over Curaçao). H. van
M. te Hattem f 1. -. C.M. f 2.50; Afd. van het A.N.V. f 120.54 (opbrengst gehouden
inzameling), beiden te 's Hertogenbosch. J.Ph. te Hengeloo f 2.50. W.C.S. te Heusden
f 1. -. Mej. van H.T. f 5. -; N.N. f 1. -, beiden te Hilversum. R.C.C. van H. f 10. -;
Afd. Kampen van het A.N.V. f 5. -, beiden te Kampen. H.I.S. te Laren f 2.50. J.C.T.
f 10. -; H.J.T. f 2.50; W.K. f 2.50; A.K. f 10. -; A.L. f 2.50; Dr. J.B. f 10. -; C. de B.M.
Czn, f 11.80 (verschillende giften), allen te Leiden. O.R. te Lochem f 2. -. A.C.P. te
Middelburg f 1. -. C.R.K. f 5. -; J.Th.J. f 5. -, beiden te Nijmegen. A.A.C. van D. te
Oosterbeek f 25. -. Mevr. P.M.S.N. te Oud Wirdum (Fr.), f 100. -. H.Th. te Parijs f
23.80. W.H. van B. te Prinsenhage f 3. -. Wed. D. van H. f 5. -; S. van A. f 5. -; Afd.
van het A.N.V. f 725. - (opbrengst gehouden inzameling) en f 11.66 (batig saldo
gegeven uitvoering); mej. E.B. f 10.50, allen te Rotterdam. Mr. D.J. van D. te
Semarang f 10. -. Bij de Afd. Sneek van het A.N.V. ingekomen giften f 12.50. R. te
Terborg f 25. -. Mr. H.H.E. f 25. -; N.N. f 10. -, beiden te Twello. H. du C.M. f 25.
-; mej. J.J.L. f 50. -; P.Q. f 25. -; Afd. van het A.N.V. en O. en W. f 420. -; S.H. Tj.
f 5. -, allen te Utrecht. P.P. f 10. -; T.W. van den H. f 1. -, beiden te Velp. Familie
C.P. f 5. -; Afd. van het A.N.V. f 10. - (batig saldo voordrachtavond), beiden te
Wageningen. Dr. K. te Wormerveer f 50. -. Bar. D'H. d'Y. te Zeist f 25. -. M.B.S. te
Zierikzee f 1. -. W. van M. te Zwolle f 5. -. Mej. A.S.Z. f 10. -; N.N. f 2.50.
In het geheel f 8843.13½.
De inzameling wordt hiermede gesloten en aan allen, die bijdroegen hartelijk dank
gezegd.
De Adm. van het A.N.V.,
C. VAN SON.
Ondergeteekenden verklaren hierbij de bovenstaande rekening en verantwoording
van den heer Van Son te hebben nagezien en in orde bevonden.
R o t t e r d a m , 19 Maart 1909.
E. VAN ASSEN,
Secretaris van het Hoofdbestuur der Vereeniging ‘Oost en West’.
J. BOEKE.
J.A. SNIJDERS Jr.,
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Vertegenwoordigers der Groep Ned. Antillen in het Hoofdbestuur van het A.N.V.

Amerika
Verslag van de Afdeeling Chicago van het A.N.V. over het jaar
1908-1909.
(Uittreksel).
Stonden wij bij de intrede van het jaar 1908 vol moed en hoop voor de toekomst,
hoe werden wij geschokt en tot weemoed gestemd toen op den 9 Febr. de mare ons
bereikte, dat onze president, Dr. Birkhoff, was overleden. Hij, de kundige geneesheer,
de gezellige man, de vriend van ons volk, de man van wien wij nog zoo veel hoopten
voor onze Afdeeling, hij was de eerste dien wij in ons ruim vierjarig bestaan door
den dood moesten missen. Dat hij rustte in vrede!
Door ondervinding geleerd, heeft het bestuur zijnen onder-voorzitter, ds. Breen,
tot voorzitter benoemd en deze heeft ons sinds dien tijd als zoodanig trouw gediend.
Was ons ledental op het einde van 1907 tot 37 geklommen, wij traden 1909 in met
43 leden. Nog zij opgemerkt dat door den heer Koopmans één, den heer Holstein
vijf en den heer Oosterheerdt twee der nieuwe leden zijn opgegeven. Als ieder lid
slechts één nieuw lid aanbracht, hoe zou onze vereeniging zich uitbreiden!
Het bestuur heeft dit jaar elf malen vergadering gehouden. Op die
bestuursvergaderingen was altijd overvloedig werk. Van alles gewordt ons. Wij
krijgen brieven van aanmoediging, om inlichting, aanbeveling en hulp, kortom van
allerlei aard.
Het belangrijkste werk door het bestuur en de Afdeeling dit jaar verricht, is de
petitie tot het verkrijgen van eenen leerstoel voor Nederlandsche taal, geschiedenis
en letterkunde aan de Universiteit van Chicago. De heeren Van der Ploeg, Emmering
en Oosterheerdt hebben gewerkt om handteekeningen op de petitie te verzamelen.
Daarvoor verdienen zij onzen dank, waarvan het leeuwen-aandeel aan den heer
Oosterheerdt toekomt. 17 Nov. is de petitie aan den Senaat der U. of C. overhandigd
en door dezen vriendelijk in ontvangst genomen. De rechtmatigheid van, en de
gronden voor ons verzoek werden door den Senaat erkend. Vooral de voorzitter, Mr.
Judson, die tegenwoordig zelf Hollandsch studeert, was er zeer mee ingenomen.
Moesten zij ons thans teleurstellen, omdat de noodige fondsen ontbraken, wij
vertrouwen dat deze heeren niet zullen rusten, voor het gevraagde is verkregen. En
wij zijn voornemens zoo nu en dan hen er weer eens aan te herinneren.
De commissie benoemd om onze Afdeeling in contact te brengen met de ‘Chicago
Law and Order League’ en ons volk door middel van de pers op de hoogte te houden
van hare handelingen, moge voor zichzelve spreken, daar wij niet in staat zijn er iets
van te kunnen mededeelen. Behalve de huishoudelijke vergadering in Januari hebben
wij drie openbare vergaderingen gehouden: ééne in Mei in het basement der C.G.
kerk aan 14 St., waarbij ds. Boer als hoofdspreker optrad over het onderwerp: ‘De
roeping van ons volk in betrekking tot de politiek van dit land’; ééne op
Koninginne-dag te Englewood, waar ds. De Leeuw sprak over: ‘De roeping der Holl.
Amerikanen in ons land’ en ééne in Dec. in de C.G. kerk aan 14 St., waar Prof. Van
Dellen sprak over: ‘De veredeling van het Ned. element’. Alle vergaderingen mogen
welgeslaagd heeten, inzonderheid die te Englewood. Op de laatste vergadering was
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een klein gehoor, toch werd er voor de noodlijdende stamgenooten op Curaçao eene
inzameling gehouden, die aller verwachting overtof, n.l. 20.65 dol-
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lar. Nog 6 dollar uit andere bron stelde ons in staat 26.65 dollar op te zenden.
Onze bibliotheek is nog dezelfde. Of er een flink gebruik van gemaakt wordt, zou
de bibliothecaresse beter kunnen zeggen. Laat ons lezen; g o e d lezen ontwikkelt.
Voor het eerst hebben wij dit jaar een telegram van gelukwensch gezonden aan
Koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van H.M,'s verjaring, en eene dankbetuiging
terug ontvangen.
Finantieel hebben wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Onze verhouding
tot het Hoofdbestuur laat niets te wenschen over. Ben ik somber begonnen, is het
mijne schuld, dat ik ook somber moet eindigen? Immers, onze voorzitter, ds. Breen,
gaat ons verlaten. Onze beste wenschen volgen hem, maar is het voor ons niet pijnlijk
juist diegenen te moeten missen, die men het liefste zou behouden! Doch laat ons
denken aan de oude lijfspreuk: ‘Ende despereert niet.’
H. JACOBSMA, Secretaris.

Afdeeling Roseland-Chicago.
De secretaris schrijft:
Het nieuwe bestuur van deze Afdeeling is als volgt samengesteld: Frank Knol,
voorzitter; Gerrit Pon, secretaris; Corn. Jongedijk, penningmeester; Willem Dekker,
S. Bruining, R. van der Meulen, leden.
Onze ondervinding van jaar tot jaar doet ons zien, dat de Afdeeling werkelijk in
een behoefte voorziet. Het is de eenige vereeniging hier van Hollanders, waar
godsdienst en politiek ‘buiten kijf’ blijven en daardoor zijn Katholieken zoowel als
Protestanten lid.
Op onze uitvoering waren ongeveer 225 personen aanwezig en iedereen sprak met
voldoening over den afloop en het genoegen dat wij hadden.
Op den 22sten Juni 1909 hopen wij de 60ste v e r j a r i n g te vieren van de
Hollandsche nederzetting Roseland.
In 1849 vestigden zich de eerste Hollandsche families ter plaatse, waar later het
dorp West Roseland ontstond, dat nu een gedeelte van het groote Chicago uitmaakt.
Chicago heeft nu ongeveer 2 millioen inwoners en Roseland telt met de aangrenzende
bevolking, waarvan het het centrum uitmaakt, ongeveer 25.000 zielen.
***
Om bovengenoemde viering luister bij te zetten wil de Afdeeling verschillende
historische personen uit de Ned. geschiedenis doen voorstellen in den optocht, die
ook dienstbaar zal gemaakt worden aan reclame voor Nederlandsche koopwaren.
Nederlandsche kooplieden, vooral fabrikanten van
Hollandsche cacao en chocolade, kaas, koffie, bloembollen
enz.worden uitgenoodigd reclamezendingen voor dit doel te
d o e n t o e k o m e n a a n d e n s e c r e t a r i s , a d r e s 402 W. 110th. P l a c e ,
Chicago Ills.

De Holl. Ver. van Philadelphia opgericht.
P h i l a d e l p h i a , 25 Maart 1909.
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Hooggeachte Heer,
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, acht ik het mijn plicht, u op de
hoogte te brengen van hetgeen in de laatste maanden door de in Philadelphia wonende
Nederlanders werd verricht om ons nationaliteitsgevoel in den vreemde levendig te
houden. Om kort te gaan, ik wilde u gaarne het een en ander mede deelen over het
ontstaan en den bloei van de nog zeer jonge Hollandsche Vereeniging te Philadelphia.
In de eerste week van October 1908, herdacht de stad Philadelphia in een reeks
feestelijkheden haar 225-jarig bestaan. Het voornaamste nummer van het programma,
dat een volle week in beslag nam, was een historische optocht, gehouden den 9en
October l.l. In de opstelling van dien optocht, werd een eereplaats ingeruimd voor
de Hollanders, die de eerste waren om zich aan de rivier de ‘Delaware’ neder te
zetten, uit welke nederzetting later Philadelphia ontstond. In genoemde optocht n.l.
waren drie groepen van geheel Hollandsch karakter, o.a. het schip de ‘Onrust’, dat
het eerste was, dat de Delaware opvoer, opende het geheel. Bij veelvuldige
oproepingen in de kranten, werden de alhier wonende Hollanders verzocht aan dezen
optocht deel te nemen en de Hollandsche groepen te vormen. Aan deze oproeping
werd ruim gevolg gegeven, zoodat op den dag van het feest ongeveer 50 Hollanders
zich verzamelden, allen verrast zoo vele landgenooten te ontmoeten. Bijna elke
Hollander op een paar uitzonderingen na, had zich de eenige in Philadelphia gewaand.
Op deze ontdekking volgde 's avonds een bijeenkomst van eenige deelnemers ten
huize van den heer C.W. van der Hoogt, die lid der feestcommissie was. Op die
bijeenkomst werd de wenschelijkheid besproken om de Hollanders, die in zoo grooten
getale hier woonachtig bleken te zijn, samen te brengen en te vereenigen. De
deelnemers aan den optocht, hiertoe opgeroepen, verschenen ongeveer ten getale
van veertig en eenstemmig werd het plan van een Hollandsche Vereeniging door
allen toegejuicht. Sinds dien dus, mogen wij, Hollanders, ons verheugen in het bestaan
van de ‘Hollandsche Vereeniging van Philadelphia’. Hoe weinig de dagen ook zijn,
die onze Vereeniging nog slechts telt, veel is er in dien korten tijd gedaan om haar
voor de Hollanders, hier woonachtig, van groote waarde te doen zijn. Ik kan niet te
lang en te veel hierover uitweiden, maar zal alleen het voornaamste punt aanroeren;
dat is, dat wij reeds nu, slechts 5 maanden oud, in het bezit zijn van een eigen
vereenigingslokaal, bestaande uit een lees- en vergaderzaal met piano, een
billardkamer en een buffet. Eenige groote dagbladen van Nederland zullen binnen
korten tijd geregeld ter lezing liggen, terwijl de grondslag voor een bibliotheek is
gelegd, hoewel deze nog zeer zwak genoemd moet worden. Het vereenigingslokaal
wordt druk bezocht, zoodat we met genoegen kunnen zeggen, dat de Hollandsche
Vereeniging in een bestaande behoefte voorziet.
De belangen der Vereeniging werden tot Vrijdag 19 Maart l.l. behartigd door een
voorloopig comité, dat vervangen werd door het bestuur op dien avond verkozen.
Het bestaat uit de heeren:
C.W. van der Hoogt, voorzitter; Joseph Elias, vice-voorzitter; A.S. Plet, secretaris;
J.E. Italie, penningmeester; A. Sigling, L.T.A. van Hasselt en J.H. van Heemskerck
Düker, commissarissen.
Hopende u met deze mededeelingen van dienst te zijn geweest, verblijf ik met
hoogachting,
Uw dw.,
J.H. VAN HEEMSKERCK DUKER.
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Den geachten inzender zijn we zeer verplicht voor zijn belangwekkende
mededeelingen. Moge de Holl. Ver. te Philadelphia zich spoedig bij het A.N.V.
aansluiten.
Red.

Uiterste Wilsbeschikking.
Ik legateer aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de
Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van.................................................................. gulden, uit
te keeren binnen ........................... maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten
en kosten.
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De Hollanders in Amerika.
(Gedeelten uit een brief).
Er kan hier veel gedaan worden ten bate van den

Nederlandschen Stam. De Hollanders zijn echter weinig georganiseerd in Amerika
en het stambewustzijn is niet oversterk in den vreemde. Ze zijn Nederlandsch genoeg
in gevoelens, gemoed en aanhankelijke trouw, maar ook Nederlandsch in de bijna
tuchtelooze vrijheid, die maar op zich zelf voortdrijft. Ik merk het dikwijls in mijne
pogingen nu en dan om dat eenheidsbegrip te sterken.
Ik zou er de aandacht op willen vestigen, dat Ds. J. v a n B u r k , die werkzaam
is bij de immigratie in Nieuw York als secretaris van de Young Men's Christian
Association,altijdbereidisl a n d v e r h u i z e n d e s t a m g e n o o t e n t e n d i e n s t e
t e s t a a n b i j a a n k o m s t i n N i e u w -Yo r k .
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Hij is een echte Nederlander en we mogen het een voordeel achten, dat zulk een
goede kracht juist daar wordt gevonden ten behoeve der stambelangen. Zijn adres is
153 Bowery, Nieuw-York.
Hollandsche nederzettingen zijn het talrijkst in Patterson, N.-J.; Chicago-Illinois;
Rochester, New-York; Grand Rapids, Michigan. In al deze steden zijn verscheiden
kerken waar in 't Hollandsch gepreekt wordt en in deze steden worden Hollandsche
dag- en weekbladen uitgegeven. Er zijn behalve deze natuurlijk vele kleinere
nederzettingen en bladen, maar ik heb nog geen tijd gehad daaromtrent een volledige
opgave op te stellen. Zoo iets is van groot belang en de gegevens zijn gemakkelijk
te krijgen. Daarom wensch ik dezen oproep te doen door Neerlandia:
‘A m e r i k a a n s c h e l e z e r s v a n N e e r l a n d i a g e l i e v e n a a n
ondergeteekende opgave

te doen van Nederlandsche nederzettingen in Amerika,
a l s m e d e v a n a l l e m o g e l i j k e N e d . d a g -, w e e k - e n m a a n d b l a d e n ,
die in Amerika worden uitgegeven.
Ten aanzien van het stuk ‘Houdt hoog uw Vaderland’ zou ik willen opmerken, dat
kort geleden een Amerikaansche geleerde in staatsinrichtingen me zei, dat Uncle
Sam door de commissie voor de Phillippijnsche eilanden de H o l l a n d s c h e
m e t h o d e n v o o r k o l o n i a a l b e h e e r n a v o l g e n s w a a r d vond (the
committee recommended to copy the methods employed by the Dutch in their colonial
government).
Prof. A.v.C.P. HUIZINGA,
Thompson, Conn. V. St. v. N.-A.
In verband met bovenstaanden oproep, vestigt de Redactie van Neerlandia de aandacht
op een belangwekkend artikel van den heer Theo de Veer over H o l l a n d s c h e
J o u r n a l i s t i e k i n A m e r i k a , voorkomend in de Febr.-aflevering van het
bekendeE l s e v i e r 'sG e ï l l u s t r e e r d M a a n d s c h r i f t wiensredactiewelwillend
een paar cliché's in bruikleen afstond. Zie bijgaande afbeeldingen, die voor zichzelf
spreken.
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Red.

Een goed oud-Hollander ter ruste gegaan!
Prof. A.v.C.P. Huizinga te Hartford schrijft: Kort geleden overleed in Hartford: ‘the
Dean of the tobacco trade’, de heer Louis B. Haas, in den ouderdom van 78 jaar. Hij
was geboren in Arnhem, den 3en November van het jaar 1830. Met hem is ter ruste
gegaan een typisch Hollandsch karakter, dat Hollandsch bleef in spijt der zestig jaren
buitenlandsch verblijf. Met geringe middelen werkte hij zich op tot een der eerste
tabakshandelaren in Connecticut, een van de vele voorbeelden dat Hollandsche
energie kan meedoen en... voordoen. De Haas was hoog gezien in den handel en
werd warm gewaardeerd door de vele vrienden in Hartford en in Connecticut. Hij
was altijd vol belangstelling in alles wat Holland betrof en hielp gaarne Hollandsche
landverhuizers met raad en daad. Een woord te zijner gedachtenis in Neerlandia als
teeken van waardeering is passend voor dit welbesteed, energiek Hollandsch leven
in den vreemde, trouw gebleven aan Neêrland's stam.

Bladvulling.
Beminnelijk verkleinwoord.
Afgeluisterd:
‘De man is nog zoo kwaad niet, maar de vrouw is een s e r p e n t i n e .’
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Mededeelingen en allerlei
Hooge steun.
Met groote ingenomenheid maken wij melding van een schrijven namens Z.K.H.
den Prins der Nederlanden aan het Dag. Bestuur van 't A.N.V., dat Z.K.H. weer
gedurende vijf jaren aan het A.N.V. een gift van 50 gulden heeft toegezegd.

Het Ned. op paspoorten in 't buitenland.
Door het D.B. is het volgend adres verzonden:
Aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken.
Geeft eerbiedig te kennen:
Het Dagelijksch Bestuur uit het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond;
dat bij het Hoofdbestuur herhaaldelijk de vraag inkwam waarom buitenlandsche
paspoorten vanwege onze Regeering uitgereikt, uitsluitend gesteld werden in de
Fransche taal en niet in de Fransche en Nederlandsche taal;
dat het Hoofdbestuur deze vragen niet vermag te beantwoorden, daar schijnbaar
eenvoudige zaken bij het diplomatiek verkeer immers dikwijls samenhangen met
internationale hoffelijkheid, overlevering, gewoonte en dikwijls zelfs met historische
gebeurtenissen;
dat intusschen het Hoofdbestuur er op gewezen werd, dat het nu voorkomt, dat
Nederlanders die het Fransch niet verstaan en een buitenlandsch paspoort hebben,
gedwongen zijn een stuk te ontvangen en te gebruiken en met hunne handteekening
te voorzien, waarvan de zin en strekking hun onbekend is;
dat bij het toenemend vertoeven van Nederlanders in het buitenland en daaronder
de niet zoo algemeen ontwikkelden, die over de kennis van één, of meer dan één
vreemde taal beschikken, het toch billijk ware, dat ten minste de landstaal voorkwam
op die buitenlandsche paspoorten;
dat deze grond voor paspoorten in twee talen aan het Hoofdbestuur voorkwam
voort te vloeien uit een gevoelde behoefte;
weshalve het Dagelijksch Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond, in
opdracht van het Hoofdbestuur, eerbiedig deze aangelegenheid onder de aandacht
van Uwe Excellentie brengt.
't Welk doende enz.
Namens den Minister van Buitenlandsche Zaken is het volgend antwoord ingekomen:
's G r a v e n h a g e , 6 April 1909.
In antwoord op Uw verzoekschrift d.d. 20 Maart j.l. heb ik de eer U mede te deelen
dat, voor zooveel mij bekend, het in de Fransche taal gesteld zijn der buitenlandsche
paspoorten i n d e p r a k t i j k nog nimmer aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden
of bezwaren, weshalve er geen grond bestaat om thans in het bestaande model dier
paspoorten verandering te brengen.
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Echter ben ik gaarne bereid om bij eene eventueele wijziging van het model der
buitenlandsche paspoorten met de wenschen van het Algemeen Nederlandsch Verbond
rekening te houden.

A.N.V.-Prijs.
In het begin dezer maand is aan den penningm. der Afd. Johannesburg de A.N.V.-Prijs
(een gouden penning uit de fabriek van den heer C.J. Begeer te Utrecht) verzonden,
voor het uitmunten in de Holl. taal bij de Taalbondexamens (Hoogere Afd.) te
Stellenbosch, voor de eerste maal uitgeloofd in Oct. 1908 en gewonnen door mej.
Anna du Toit van de Gouvernementsschool Bekkersrust, Bethal, Transvaal.
Door onvoorziene omstandigheden is de vervaardiging en verzending van den
penning vertraagd geworden.

Waardeering uit het Buitenland.
De heer J. Stuyt te Parijs schrijft:
‘Het is een groot genot voor Hollanders, buiten Holland wonende, te zien, hoe
sinds eenige jaren door Neerlandia en (hier volgen enkele vleiende woorden aan het
adres der leiders, Red.) de versnipperde Hollandsche krachten in geheel de wereld
weer aaneen geklonken worden of liever weer tot een over geheel de wereld verspreide
Nederlandsche eenheid gemaakt worden. Wij beginnen een gevoel te krijgen, dat
wij geen verlaten leden van 't ras zijn, geen uitgeslotenen - en dat is een prettig gevoel.
Ieder Hollander in den vreemde moet tot eer leven van en altijd trotsch blijven op
zijn vaderland, “het goede Nederland”. Men moge verdwaald zijn tusschen de
millioenen vreemden, gebukt gaan onder den strijd om 't leven, Neerlandia en hare
leiders hebben veroorzaakt, dat ieder Hollander op vreemden bodem thans het gevoel
krijgt, dat de “groote moeder”, Nederland, nog aan hem hecht en denkt. Van harte
dus geluk gewenscht met uwe pogingen voor 't nieuwe jaar.
Sinds 38 jaar ben ik in het buitenland, waarvan de laatste 25 onafgebroken.
Gedurende 25 jaren heb ik geheel Europa, Azië, Afrika en N.-Amerika bereisd, doch
altijd ben ik trotsch gebleven op mijn Nederlanderschap en mijne vrouw, in Frankrijk
geboren, heb ik het Hollandsch geleerd en zij spreekt het zoo goed als ik.’
***
Hierbij sluit zich aan deze aanhaling uit een brief van den heer Herman Smit Azn.
te Palanga, Humpata (W.-Afrika):
‘Voor alles verblijdt het mij zeer u te kunnen melden, dat mijn sympathie met het
streven en het doel van ons Verbond nog steeds onveranderd is, of liever wel
veranderd, maar in dien zin dat ik steeds meer liefde voor uwen arbeid voed.’

Hollandsche bescheiden te Madras.
De regeering van het presidentschap Madras in Britsch-Indië heeft een aanvang
gemaakt met het drukken en uitgeven der Hollandsche bescheiden welke zich in haar
archief bevinden en welke alle betrekking hebben op den tijd, toen onze Oost-Indische
Compagnie bestond en, zoo in Voor-Indië als op Ceylon, haar uitgestrekte bezittingen
had.
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Bloembollen.
Binnenkort verschijnt in Engeland, bij Black te Londen, een boek dat de roem zal
verkonden van de ‘Hollandsche Bloembollen en Tuinen’. Het is geschreven door
twee Engelsche dames, Una Sibberrad en Sophie Lyall en wordt verlucht door Mima
Nixon.

Nederlandsche Musicalia.
Onder dezen naam is een, van wege de Noord-Ned. muziekgeschiedenis uitgegeven
en door den heer J.W. Enschedé samengestelde alphabetische titellijst verschenen,
waarin alle Ned. muziek-uitgaven van het vorig jaar zorgvuldig zijn gerangschikt.
De opgave is zeer uitvoerig en omvat musicalia op alle gebied van de hoogste kunst
tot de meest gewone voordrachten met zang.
De samensteller houdt zich aanbevolen voor toezending van nieuwe of vergeten
uitgaven aan zijn adres: Heerengracht 68, Amsterdam.
Eenige ingezonden stukken en bijdragen moeten tot een volgend nummer blijven
liggen. Door bijzondere omstandigheden verschijnt dit nummer te laat.
Red.
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Nieuwe leden
over Maart 1909.
Groep Nederland.
Bechermende leden.
J.C. van Weel, roomboterfabrikant,

Breda.

H.P.C. de Pauw Gerlings, firma Dijkerman & Co., lucifersabrikanten,

Breda.

A.W. Zijlmans, firma Dijkerman & Buyzerd, fabrikanten van houtwol en
verplaatsbare gebouwen,

Breda.

M. Verpalen, meelhandelaar, Torenstraat,

Breda.

Eug. Keyzer, apotheker,

Breda.

A.M.J. Meeuwesen, sigarenfabrikant,

Breda.

E. Snijders, Collecteur der Staatsloterij, Singel 108,

Dordrecht.

Mej. A.C. Avink, Anna Paulownastr. 31,

Den Haag.

A. Carrière, arts, Heulstraat 27,

Den Haag.

J.W. Kockx, bouwkundige, De Ruijterstraat 8,

Den Haag.

L. Bergansius, boek- en steendrukker, uitgever, De Ruijterstraat 52,

Den Haag.

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

Gewone leden.
C.A. Koorevaar, oud-Majoor der Inf.,

Breda.

Mevr. de wed. Granpé Molière, Willemstraat,

Breda.

H.J.A. Feber, Kapitein der Art.,

Breda.

Ph.P. van Baak, lederfabrikant,

Breda.

H.W. Venker, leeraar der Kon. Mil Academie,

Breda.

C.M.J.A. van Pelt-Keunen, Vice-Con-Consul van
België,

Breda.

B. Goedkoop, Mauritsstraat 30,

Breda.

W. van Limborgh, Rijksontvanger,

Breda.

H.D. Koeleman, chef de bureau S.S.,

Breda.

Mevr. de wed. Dr. Fraser, Mauritsstr.,

Breda.

J.B. Lachappelle, houten parket fabrikant,

Breda.
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Ch.J. Loyens, Ceresstraat 144,

Breda.

Leon J.M. Eras, lucifersfabrikant,

Breda.

J.A. Klauwers, districts-veearts, Ceresstr.,

Breda.

L.A.A.M. Ingen Housz, wijnhandelaar,

Breda.

H. Vermaes, ingenieur der Tractie S.S.,

Breda.

Ch.J.R.M. Laurijssen, Corr. 1e kl. Ned. Bank,

Breda.

Mr. Ed. Sassen, advocaat en procureur,

Breda.

Mej. W.G.E. Wijchers, directrice Nutsschool,

Breda.

Mej. A.A. Muysink, adj.-inspectrice van den Arbeid,

Breda.

Mej. J.W. Pissuisse, leerares spraak- en stemvorming, Breda.
E.J.C.H. Sassen, kassier,

Breda.

A.S.M.J. Meeüs-Smits, suikerfabrikant,

Breda.

M.S. Moerel, Catharinastraat,

Breda.

H.E.J. van Wees, boekhandelaar,

Breda.

G. Ingen-Housz, kassier,

Breda.

J.A.J.W. van Hal, lid der Provinciale Staten,

Breda.

J.B. Petit, steenhouwer, Prinsenkade,

Breda.

E.J.M. de Bruyn, directeur bijkantoor ‘De Nederlanden Breda.
van 1845’,
P.A. de Ruyter, graanhandelaar, Van Bergenstraat,

Breda.

E.C. Smith, tandarts,

Breda.

S.B. van Lier, tandarts, Boschje 18,

Rotterdam.

Ds. H.C. Lohr, Evang. Luth. Predikant, Boschje 19,

Rotterdam.

J.S. Laméris, arts, De Ruijterstraat 62,

Den Haag.

H.L.J.N. Dufour, inspecteur der Dir. Belastingen,
Bankastraat 6,

Den Haag.

Mej. Johanna Boekwijt, masseuse, Mauritskade 77,

Den Haag.

Jhr. W.J.P. van den Bosch, Kamerheer van H.M. de
Koningin, N. Schoolstraat 10,

Den Haag.

L.J. Falkenburg, Dennenweg 62,

Den Haag.

P.A. Bloys van Treslong Prins, Plaats 10a,

Den Haag.

Dr. L.B. Ubbens, mondarts, Anna Paulownastraat 52, Den Haag.
Dr. M.M. de Monchy, arts, De Ruijterstraat 73,

Den Haag.

Mr. M.E. del Castillo Salomons, adv. en proc.,
Kortenaerkade 8,

Den Haag.
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M.L. Cannegieter, gep. Off. van Gezondheid van het
Ind. Leger, Dennenweg 114b,

Den Haag.

F. Bezemer, directeur bijkantoor ‘Kosmos’, Plaats 29, Den Haag.
H. Goeman Borgesius, oud-Minister van
Binnenlandsche Zaken, Prins Hendrikplein 12,

Den Haag.

Mevr. Jo Bekkers, Theresiastraat 106,

Den Haag.

Ds. A. Klinkenberg J. Az., Herst. Evang. Luth.
Predikant,

Gorinchem.

C.G.J.A. van Genderen Stort, Rijksontvanger,

Gorinchem.

J.C. Colder, Rijksveearts,

Gorinchem.

S. Biegel, lid van den Gemeenteraad,

Gorinchem.

Dr. J. Berlage, Conrector van het Gymnasium,
Boerenstraat,

Gorinchem.

Dr. J.D. Koster, Havendijk,

Gorinchem.

A. van Breda Oz., in verfwaren, Hoogstraat,

Gorinchem.

A.J.L. Visser van IJzendoorn, koffie- en theehandelaar, Gorinchem.
I.H. van Straten, arts, Arkelstraat,

Gorinchem.

De Virieu Furstner, Kapitein der Art.,

Gorinchem.

J. Gras, directeur Kweekschool, Visschersdijk,

Gorinchem.

Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
H.G.J. Driedonks, Reserve-Officier,

Breda.

P.A.F. de Bont, Koninkl. fabriek van cacao, chocolade Breda.
en suikerwerken,
G.C. Hoolmans, notaris,

Dordrecht.
Allen opg. door den heer
W.J.L. Verhoeven, Breda.

H. Vriesendorp Jr., Rozenhof 11,

Dordrecht.

Opg. door mevr. Kiewiet
de Jonge - v.d. Sande,
E.J. van Sonsbeek, leeraar aan de Rijkskweekschool
voor Onderwijzers, Oranjekade 29,
Opg. door den heer R.
Luyten,
Mevr. W.J. Bakker - Henning, ‘Wilhelmina’
(Kleverparkweg),

Dordrecht.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer D.W.N. Haarlem.
de Boer,
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E.B. van Lier, Van Breestraat 114,

Amsterdam.

Dames E.E. en L. van Lier, Van Breestraat 114,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
S. van Lier Ez.,
Dr. A. Polak, hoofdredacteur ‘Algemeen Handelsblad’, Amsterdam.
Opg. door den heer J.H.
Insinger, Luxor.
L.J.M. Meyer, Bellamyplein 24,

Amsterdam.

Ad. Herckenrath, Leidsche Gracht 94 II A,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
M. Kengen,
T. de Jong, jur.-stud., Bilderdijkstr. 61,
Opg. door den heer Jac.
van Nes Cz.,

Amsterdam.
Amsterdam.

Mr. G. Keller, redacteur ‘Nieuwsblad van Nederland’, Amsterdam.
Roelof Hartstraat 130,
A.J. Kramp, Collecteur Staatsloterij, Keizersgracht 436, Amsterdam.
Mr. M.J. Claasen, subst.-griffier bij het Gerechtshof,
Weteringschans 290,

Amsterdam.

Allen opg. door Mr. P.W.
de Koning,

Amsterdam.
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K.P. Groot, med.-stud., 3e Helmersstr. 58,
Opg. door den heer H.G.
Oldeboom,

Amsterdam.
Amsterdam.

Albert van der Horst, wijnhandelaar, Heerengracht 377, Amsterdam.
Opg. door den heer D.
Fuldauer,
H.B. Breyer, Frederiksplein 18,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer J.M.
Engelbrecht,
J. Havelaar,

Amsterdam.
Dieren.

Opg. door den heer W.G.
Wieringa, Arnhem.
Mr. Van Lidth de Jeude, Kennemersingel 3,
Opg. door mej. J.J.W.
Feith,

Alkmaar.
Alkmaar.

Mej. A.H. Boersma, Rijnkade 55,

Arnhem.

Mej. Dr. A.A.L. Pilgrim, apothekeres, Turfstraat 8,

Arnhem.

Mej. J.A. Fischer, apotheker-assistente, Turfstraat 8,

Arnhem.

H. Fischer, 1e Luitenant-Adjudant, Emmastraat 10,

Arnhem.

Mej. R.M. Henrard, Bentinckstraat 30,

Arnhem.

Allen opg. door mej. A.H. Arnhem.
Boersma,
A. Groothoff, Groothertoginnelaan 147,

Den Haag.

M. Flohil, cand.-arts, Oude Molstr. 12,

Den Haag.

Opg. door den heer H.A.N. Den Haag.
Vechtman,
G.C. Joekes, electro-ingenieur, Stadhouderslaan 32,

Den Haag.

Mr. B. van Rossem, advocaat en procureur, Vos in 't
Tuintje 2,

Den Haag.

Mej. E.E.J. Helderman, Noorderstr. 96,

Hilversum.

Allen opg. door Mr. A.B.
Cohen
Stuart, Den Haag.
A.H. Soutendijk,

Hoogwoud.

W.P. Vos, assuradeur,

Zaandijk.
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Opg. door den heer P.M.
Duyvis,

Zaandijk.

A. Voorhoeve, Blijmarkt,

Zwolle.

O.M. Franssen, Melkmarkt,

Zwolle.

Beiden opg. door den heer Zwolle.
J. Voorhoeve,
H.E. Lagro, jur.-stud., Damsterkade 34,

Groningen.

E. Post, jur.-stud., Martinikerkhof 31,

Groningen.

J. Beukema, jur.-stud., Joz. Israëlsstr. 5 a,

Groningen.

H.J. Doornbosch, phil.-cand., Martinikerkhof 31,

Groningen.

Opg. door den heer W.J.H. Groningen.
Dons,
Dr. J.G. van Deventer, oud-directeur van het
Nijmegen.
Gymnasium Willem III (Batavia), Pater Brugmanstraat
17,
Opg. door den heer C.M.V. Nijmegen.
Roothaan,
J.W. Hovenkamp, Barbarossastr., 64,

Nijmegen.

Opg. door Dr. P.V.
Sormani,
B. Sloos, Pension de Bes, Arnhemsche Straatweg,

Nijmegen.
Wageningen.

H.W.J. Kroes, leeraar H.B.S. 5 j.c.,
Claes de Vrieselaan 71,

Rotterdam.

Opg. door den heer J.J.
Griss,

Rotterdam.

Mevr. H. Morren, Langegracht,

Amersfoort.

Opg. door den heer C.P.
Schilperoort,
H. van Velsen Coster,

Antwerpen.
Kampen.

Opg. door Luit. N.T.
Carstens, Zwolle.
A.J.F. Wouters, Weerdsingel 36,

Utrecht.

Opg. door Jhr. J. de
Casembroot, Arnhem.
Mevr. de wed. Van Teutem, Rijnsburgerweg C 14 n,

Oegstgeest.

J. Vogelezang, med.-stud., Haarlemmerstr. 23,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Leiden.
W.H. v. Helsdingen,
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Buitengewone leden.
H. Lanning, theol.-stud., Bilderdijkstr. 71,
Opg. door den heer Jac.
van Nes Cz.,

Amsterdam.
Amsterdam.

W. Vruggink, landmeter van het Kadaster,

Breda.

R.M.Th. Kempers, gep. Kapt. Kwartiermeester O.-I.
leger,

Breda.

J.H. Siepkes, Delpratsingel,

Breda.

Mevr. de wed. G. Lamers, Stationsplein,

Breda.

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

Jongelieden-Afdeelingen.
Mei. G. Kerrebijn, Jordensstraat 44,

Haarlem.

Opg. door mej. D. van
Ommeren,
C.H. Hazevoet, Doelstraat 58,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door mej. H.J.
Deelman,
W. Leverstein, Duvenvoordestraat 36,
Opg. door den heer H.J.
Cramer,

Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.

Mej. H. Rolf, Kleverpark 2 rood,

Haarlem.

Mej. M. Bremer, Lourensz Costerstr. 20,

Haarlem.

Mej. J. Faber, Badhuisstraat 12,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
P.J. van Megchelen,
M.A. Thomas, Gen. Bothastraat 76, Schoten bij
Opg. door den heer J.
Thomas,

Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.

P. Hubert van Beusekom, Wijnhaven,

Rotterdam.

Mej. J. Ezerman, Hugo de Grootstraat,

Rotterdam.

J. Egener, Oldenbarneveltstraat,

Rotterdam.

J. van der Hoeven, Mathenesserlaan 126,

Rotterdam.
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A. van Ameringen, West Zeedijk,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer A.M.H. Schepman, Rhoon.
A. Geesink, Breedeweg 22,

Watergraafsmeer.
Opg. door den heer W.B.L. Amsterdam.
Verhoeven,

Mej. E. van Veen, Marinewerf 5,

Amsterdam.

Mej. J. van Veen, Marinewerf 5,

Amsterdam.

Mej. J.J.M. van den Berg, Alexanderkade 7,

Amsterdam.

Allen opg. door mej. G.W. Amsterdam.
van Rijn,
H.J. Kaufman, 2e Jan v.d. Heydenstr. 12,
Opg. door den heer A.G.
Wethmar,

Amsterdam.
Amsterdam.

Groep België.
Gewone bijdrage fr. 5.
Remi de Beule, handelaar, 5460 Lake Avenue,

Chicago, Illinois. (Ver. St.
v. Amerika).

Opg. door den heer
Stockmans, Brussel.
Mej. Mees, p/a. Dangotte, Korte Meire,

Gent.

Opg. door mej. De
Guchtenaere.
Ill. e Ex. Sr., Jozef Bex, chefe mechanico da Porto
Alegre,

San Thome (Afrika).

Mevr. wed. Gillissen, koffiehuishoudster, 1 Zakstraat, Mechelen.
Geets, Laur., 207 Gentsche Stw.,

Mechelen.

Beiden opg. door den heer Mechelen.
P. Koekkoek.
Mej. Uyttendaele, onderwijzeres, Maanstr.,

Aalst.

Opg. door den heer A.
Buys.
Raquez, Léon, advocaat, 94 De Stassartstr.,

Brussel.

Opg. door den heer J.
Kesler.
Buysse, Arth., Volksvertegenwoordiger, 50 Bagattenstr., Gent.
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Opg. door den heer H.
Meert.
Mej. Bruyère Perr, regentes,

Aalst.

Opg. door den heer
Dhondt.
De Mont, Fritz, bouwmeester, 52 Lange Kievitstraat,

Antwerpen.

Opg. door den heer Wattez.
Vermeulen, L., ontvanger scheepvaartrechten, Oude
Zeeuwsche Korenmarkt,

Antwerpen.

Opg. door den heer V.d.
Cruyssen.
Geerts, Aug., 55 Carnotpl.,

Antwerpen.
Opg. door den heer Melis.

Meiboom, 4 Suikerrui,

Antwerpen.
Opg. door Dr. Rudelsheim.

Minimum-bijdrage fr. 3.
Huybrechts, Pieter, leeraar, 20 Guldenvlieslaan,

Brugge.

Martens, Edw., adv., 3 Graauwwerkersstr.,

Brugge.

Verdonck, postmeester,

Tervueren.
Opg. door den heer Stijns.

Majerus, Joh., In de Lelie, 31 Groote Markt,

Brugge.

Opg. door den heer
Plessers.
Huyghebaert, handelaar, 34 Kathelijnevest,

Mechelen.

Opg. door den heer P.
Koekkoek.
Vermast, Fr., 47 De Merodestr.,

Mechelen.

Wouters, handelaar, IJzerenleen,

Mechelen.

Van Nieuwenhoven, herbergier, Beenhouwersstraat,

Mechelen.

Allen opg. door den heer
De Keyzer.
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De Keyzer, tijdelijk postklerk,

Koksijde bij Veurne.

Dubois, J., 36 Peter Benoitstr.,

Oostende.

Beiden opg. door den heer
Janssens.
Neef, Maur., 33 Rue du Pont,

Doornik.

Hoffman, Rud., 116 Gasthuizenlaan,

Gent.

Vijger, Jozef, 27 Herzieningslaan,

Cureghem-Brussel.

Opg. door den heer J. Bril.
Droog, J., 33 Philippe de Champagnestr.,

Cureghem-Brussel.

Borgerhoff, klerk zeewezen, 22 Gewijdeboomstraat,

Elsene Brussel.

Daeleman, studiem. Athen., 1 Teichmanstraat,

Antwerpen.

Maes, leeraar, 50 Kroonstr.,

Antwerpen.

Brabants, leeraar, 7 Mellaertstr.,

Antwerpen.

Horemans, stud., 52 Kasteelpl.,

Antwerpen.

Allen opg. door den heer
Wattez.
Vlaamsche Bond, Sectie Norm. Sch., p/a. Thewijs,
Normaalsch. Str. 28,

Gent.

Opg. door den heer
Thewijs.
Ceulemans, 168 Lombaardevest,

Antwerpen.

Van Tilborg, J., 20 Bolwerkstr.,

Antwerpen.

Picard Jr., 95 Kerkstr.,

Antwerpen.
Allen opg. door den heer
Van Laar.

Groep Ned. Oost-Indië.
G.J. Pool, Referendaris B.B., Raden
Saleh-laan,

Weltevreden.

E.E. Gonggrijp, adj. kassier Javabank,
Tanah-Abang,

Weltevreden.

Mr. J.Th.R. Gonggrijp, Ambt. t/besch.,
Menteng,

Weltevreden.
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K.L. Rozendaal, 1e Luit. Inf., Gang
Setjang A 10,

Weltevreden.

O.R.A. Michelsen, lid der firma G. Kolff Weltevreden.
& Co., Gang Chaulan,
J. Beumer,

Weltevreden.

Mej. Ch. Jacobs,

Weltevreden.

H. Lamberts,

Weltevreden.

A. van Lith,

Weltevreden.

N. Dicke,

Tjepoe.

F. Deeleman,

Tjepoe.

A.J. Goossen,

Tjepoe.

Dr. W.F. Gombault,

Semarang.

Mevr. J. Klusman, geb. Sassen,

Semarang.

Z. Stokvis,

Semarang.

J. Verhagen,

Semarang.

Ch. Heintzen,

Cheribon.

N. Zegers de Beyl,

Cheribon.

H.G. Havik,

Buitenzorg.

A. de Koning,

Buitenzorg.

J. Koster,

Babat.

H. de Vries,

Batavia.

Groep Ned. Antillen.
D.H.L. Penha, werkman,

Willemstad.

T. Stel, onderwijzer,

Willemstad.
Beiden opg. door den heer Willemstad.
C.S. Gorsira J.P. Ez.,

Groep Suriname.
H.S. de Roode, tijdel. ingenieur bij het
Bouwdepartement,

Paramaribo.

G. Brandon, timmerman, Klipsteenenstr.,

Paramaribo.

G. Brook, slager, Keizerstraat,

Paramaribo.

A. IJda, smid, Heerenstraat,

Paramaribo.
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A.F. Lissone, kantoorklerk, p/a. J. Rodriquez,

Paramaribo.

S.A. Pos Jr., praktizijn, Waterkant,

Paramaribo.

Allen opg. door den heer
Fred. Oudschans Dentz,
J. Gomperts, Wagenwegstraat,

Paramaribo.
Paramaribo.

Opg. door den heer S. da
Silva,

Paramaribo.

Buitenland.
Beschermende leden.
J. de Wet, Stand 240, 8ste straat,

Vrededorp

P.C. van Lennep, diplomatiek agent der Cairo
Nederlanden,

(Transv.).
(Egypte).

Opg. door den heer Cairo
Th.F. v. Vloten,
M. Hamburger, p/a. Mendes da Costa, 40
Rue de la Tour d'Auvergne,

Parijs.

Gewone leden.
Firma Plugge & Co.,

Decatur,

Arkansas.

L. Klautz,

Kansas-City,

Mo.

Beiden opg. door
den heer L.
Heyneker,

Kansas-City,

J.A. van Genne, P.B. 394,

Bloemfontein,

O.R.K.

H.A. Smink, P.B. 394,

Bloemfontein,

O.R.K.

Joseph. van Driessel, Victoriaweg 34,

Bloemfontein,

O.R.K.

Bloemfontein,

O.R.K.

Allen opg. door den
heer
H.H. van Rooyen,
Jules Crous, lid der firma Touton Crous
& Co.,

Bordeaux.

Opg. door den heer
C.W. Crous,
Valencia.
F. Heinen, Parkallee 89,

Bremen.
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C.L. Philips, Isarstrasse 58,

Bremen.

Beiden opg. door
het Bestuur der Afd.

Bremen.

J.A. Kieser, P.B. 2435,

Johannesburg

(Transv.).

H.E. Wissink, Langlaagte,

Johannesburg

(Transv.).

J. Arnold,

Cairo

(Egypte).

Opg. door den heer Cairo
Th.F. van Vloten,

(Egypte).

J.J. Diederiks,

Correio de Hanha

(via Benguella).

Opg. door den heer Correio de Hanha
P. v.d. Smit,

(via Benguella).

H. de Leeuw, 355 West 109th street,

Chicago-Roseland.

Johan van Schaik, 353 West 113th street, Chicago-Roseland.
E.D. Rijnberk, 353 West 113th street,

Chicago-Roseland.

William Dekker, 214, West 111th street, Chicago-Roseland.
G. van Dijk, 116 West 110th street,

Chicago-Roseland.

J. Botts, 228 West 110th street,

Chicago-Roseland.

A. Joukstra, 11032 Michigan Ave,

Chicago-Roseland.

Wm. van der Linden, 11032 Michigan
Ave,

Chicago-Roseland.

A. Burink, 632 West 110th street,

Chicago-Roseland.

J. van der Sleezen, Wilsnackerstrasse 56,

Berlijn.

Opg. door den heer
P.J. v. Wielink,

Berlijn.

J. Coetsee, onderwijzer Theol. School,
P.B. 117,

Potchefstroom

(Transv.).

Opg. door den heer Potchefstroom
A.H. Koomans,

(Transv.).

Mevr. H.E. Proctor - Versteegh,
Gerionstrasse 18,

Münster.

Opg. door den heer
Johs. de Kanter,
F. Gerth van Wijk, Vice-Consul der
Nederlanden,

Münster.
St. Petersburg.

Opg. door den heer St. Petersburg.
M. Möhr,
J. Bart, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia

(Egypte).

F. Prins, p/a. C.H. Kraayeveld,

Ismailia

(Egypte).
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Beiden opg. door Ismailia
den heer B. Kroon,

(Egypte).

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, Cosejo de Ciento 345.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
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, Sud-Russische Gesellschaft für Hanf- und
Seil-Industrie.
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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, Vice-Consul der Nederlanden.
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.
I r a p u a t o -G t o (Rep. Mexico): J. de Boer.
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 o n d e n : J.E.A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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. Gisbert Brom, directeur van het Ned. 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.
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 t o c k h o l m : M.P. Meerburg, Vice-Consul der Nederlanden.
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, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.
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Bericht.
Het Juni-nummer zal geheel gewijd zijn aan de Bataklanden in woord en beeld,
grooter omvang hebben dan de gewone Neerlandia-nummers en in verhoogde oplaag
verschijnen.

Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1908.
Het is weder een aangename taak verslag uit te brengen over het afgeloopen jaar,
omdat er talrijke feiten te boeken zijn, die den gestadigen groei en invloed van het
A.N.V. aantoonen.
De vooruitgang moge niet zoo snel gaan als de geestdrifstigsten onder de leden
dat wel zouden wenschen, de geschiedenis van het nu reeds officieel 11-jarig bestaan
toont, dat het A.N.V. altijd den weg van het ‘langzaam maar zeker’ is opgegaan;
hetgeen verband houdt met zijn verspreiding over de wereld en zijn ingewikkelde
samenstelling, die met zooveel omstandigheden rekening moet houden.
Gaan wij thans na, wat er in de verschillende rubrieken belangrijks te vermelden
valt, waarbij we ons zooveel doenlijk tot de hoofdgebeurtenissen zullen bepalen.

Hoofdbestuur.
In de samenstelling van het Hoofdbestuur kwam weinig verandering. In de plaats
van Pastoor Delgeur, die naar de Antillen terugging, werd door die Groep in het
Hoofdbestuur afgevaardigd de heer J.A. Snijders Jr., de stichter der Groep, die in
den zomer van 1908 in het vaderland teruggekeerd, als Hoofdbestuurder gelegenheid
had zijn ijver en werkzaamheid, als Groepssecretaris aan den dag gelegd, in zijn
nieuwe waardigheid voort te zetten.
Dr. M. Rudelsheim nam voor Vlaanderen zitting voor den aftredenden nestor A.C.
van der Cruyssen, Thans hebben beiden hun rollen weer verwisseld.
De heer J.M. Pijnacker Hordijk bracht een bezoek aan Ned.-Indië en besprak
verschillende aangelegenheden met het Groepsbestuur, Mr. W. Thelen (Brussel)
maakte een reis naar het Oosten, bezocht Smyrna en hield een samenspreking met
het Afdeelingsbestuur daar en Dr. H.J. Kiewiet de Jonge deed een verkenningstocht
in en om Aken. Zijn reis naar Zuid-Afrika (zie onder deze rubriek) zet de kroon op
den persoonlijken arbeid der Hoofdbestuurders ten opzichte van het Buitenland.
Gedurende zijn afwezigheid nam de onder-voorzitster, mej. E. Baelde, het
voorzitterschap waar.
Wil men een juisten graadmeter voor den groei en den invloed van het A.N.V.,
dan bestudeere men de verslagen der Hoofdbestuursvergaderingen, die in 1908
gehouden werden 7 Maart (Antwerpen), 25 April (Dordrecht), 8 Juli (Antwerpen),
26 Sept. (Dordrecht), 19 Dec. (Dordrecht) en men zal een steeds belangrijker
wordende dagorde vinden, die telkens meer medewerking vraagt van alle elementen
in het Hoofdbestuur. Een ingestelde C o m m i s s i e v a n Vo o r l i c h t i n g , waarin
zich bereid verklaarden zitting te nemen mej. E. Baelde en Jhr. Mr. J.L.W.C. von
Weiler, bewees reeds vele goede diensten.
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Groepen.
Onder de vijf Groepen bekleedt natuurlijk N e d e r l a n d met haar ongeveer 7000
leden nog immer door uitbreiding van leden- en afdeelingtal, de eerste plaats en zij
zal wel doen steeds aan de spits te blijven staan, want naarmate haar ledental zich
uitbreidt en meer Nederlanders zich onder haar vaan scharen zal ook de Nederlandsche
beweging in het buitenland door hunne betrekkingen aan kracht winnen. Dankbaar
mag weer herdacht worden de krachtige steun, dien deze Groep het Hoofdbestuur
bood door getrouw aan de zedelijke verplichting haar in art. 2, 2o van haar reglement
opgelegd, haar batig saldo zoo hoog mogelijk op te voeren.
Er gaan wel stemmen op om meer gelden te besteden aan het versterken van den
hoofdstam, maar zoolang het Hoofdbestuur niet door groote giften, schenkingen,
legaten en verhoogde regeeringssubsidie over een flink b e d r i j f s k a p i t a a l de
beschikking krijgt, moet die hoofdstam de sappen toevoeren.
Wat de werkzaamheden van G r o e p N e d e r l a n d betreft, daarvoor kunnen we
verwijzen naar het jaarverslag.
Dit zouden we ook kunnen doen ten opzichte der andere Groepen en daarmee van
de Verbondsindeeling afstappen, ware het niet dat enkele punten van het buitenlandsch
programma onze bijzondere aandacht trekken.
V l a a n d e r e n , ons zoo nauw verwant, ziet haar ledental in den laatsten tijd weer
toenemen. Niets
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wordt onbeproefd gelaten om het goed recht der Vlaamsche taal naast de Fransche
te bepleiten. Langzaam maar zeker dringt het besef door, dat het Vlaamsche volk
alleen op te heffen is door volksontwikkeling in de eigen, in de moedertaal. Het
Hoofdbestuur heeft niet geaarzeld steun te verleenen aan de uitgave en verspreiding
van het lijvig propagandageschrift ‘De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool’.
Voor dat ideaal wordt reeds jarenlang gevochten met onverflauwden ijver, omdat
volledig Vlaamsch Hooger Onderwijs een heilzamen invloed zal uitoefenen op de
volksbeschaving. Feitelijk is deze het hoofddoel der Vlaamsche Beweging en in die
richting wordt dan ook al vast het noodige gedaan door de Takken, die vele leerzame
wetenschappelijke en kunstavonden inrichten en een werkzaamheid ontwikkelen,
verscheidene Afdeelingen van andere Groepen tot beschamend voorbeeld.
Groep Vlaanderen vestigde ook een Afdeeling in den Congo en een kenmerkend
feit is de oprichting van een Vlaamsch Handelsverbond door den heer Leo Meert,
neef van den zoo bekenden Groepssecretaris, die daadwerkelijk wil aantoonen, dat
ook de handel vervlaamscht kan worden.
Men begint in te zien, dat een degelijke groepeering der Vlaamsche strijdkrachten
alleen de handhaving der rechten van het Vlaamsche volk kan waarborgen en tot het
gewenschte doel kan voeren.
Nederland kan daarbij deze Groep tot grooten steun zijn, door in zijn handel,
briefwisseling en omgang met het Vlaamsche volk steeds het Nederlandsch boven
het Fransch de voorkeur te geven.
Een goed middel om deze gedachte te doen doordringen zijn de bekende groene
zegeltjes, steeds verkrijgbaar aan het Hoofdkantoor.

Ned. Oost-Indië.
Wij betreuren het van deze Groep niet met opgewektheid te kunnen gewagen.
Veelvuldige verwisseling onder de bestuursleden heeft niet gunstig gewerkt op den
gang van zaken. De kosten van het eigen orgaan Ons Volksbestaan en nog andere
omstandigheden hebben den stand der Groepskas dermate gedrukt, dat de
verplichtingen tegenover het Hoofdbestuur niet konden worden nagekomen.
De uitgave van Ons Volksbestaan is dan ook gestaakt en naar andere bezuinigingen
wordt gestreefd.
Moge dat laatste ten volle gelukken.
Een goede daad is reeds, dat het Groepsbestuur de aandacht gevestigd heeft op
het te kort aan ambtenaren in N.-I. en den geringen toevloed van Nederlanders voor
allerlei betrekkingen. De poging om een inlichtings- en plaatsingskantoor in te stellen
voor jongelieden, die een betrekking in Indië zoeken, heeft de aandacht van het
Hoofdbestuur.
Het Groepsvaandel in O.-I. moest tot opschrift dragen: Koen's spreuk: ‘Daer can
in Indien iets grootsch verricht worden.’ Ook voor het A.N.V.!
Wie daaraan nog mocht twijfelen leze het geschrift van den te vroeg ontslapen
jongen Dr. Tehupeiory: De Inlander vóór en na de stichting van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, met medewerking van het Hoofdbestuur uitgegeven.
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S u r i n a m e , is een Groep die zich in de 7 jaren van haar bestaan heeft ontwikkeld
tot een omvang, welke moeilijk meer uit te zetten is, omdat haar terrein zeer beperkt
is. Het ledental zal daar voorloopig wel om en bij de 400 blijven. Behalve het houden
van de gewone vergaderingen, beijvert het Groepsbestuur zich daar de nationale
gedenkdagen aan te grijpen om feestelijkheden van het Verbond te doen uitgaan tot
versterking van het nationaliteitsgevoel. Wordt een held of kunstenaar in Nederland
gevierd, Paramaribo blijft niet achter.
Ook deze Groep heeft nu en dan met geldelijke moeilijkheden te kampen, maar
weet ze ook te overwinnen.

Ned. Antillen.
Het mag wel eens gezegd worden, dat deze jongste Groep degelijk ingericht is en
nauwkeurig aan hare verplichtingen voldoet. Ook de administratieve samenwerking
laat niets te wenschen over. Het Groepsbestuur houdt voortdurend voeling met Hoofden andere besturen en ijvert voor de ontwikkeling van de eilandbewoners (die in
menig opzicht bij de stambroeders in moederland en andere koloniën achterstaan),
o.a. door het verstrekken van studiebeurzen aan jongelui van Aruba en Bonaire, die
op Curaçao beter onderricht kunnen ontvangen en door enkelen, die daarvoor in
aanmerking komen steun te verkenen, wanneer zij hun studiën in Nederland willen
voortzetten.
De band met het moederland wordt door een en ander steeds hechter.
Onmiskenbaar is dat gebleken in de moeilijke dagen, toen de Venezolaansche
kwestie de Curaçaosche bevolking met honger en ellende dreigde en het
Groepsbestuur de hulp inriep van het Hoofdbestuur om door geldelijken steun den
nood te helpen lenigen.
Toen het Hoofdbestuur daaraan gevolg gaf, bleek hoe weinig Nederland zich in
't algemeen bekommert om de stambroeders in de verre gewesten, die toch de
overblijfselen zijn van onze vroegere ondernemingsgeest en handelsgrootheid.
Herhaalde oproeping mocht echter in menigen kring de belangstelling gaande maken
en ondanks den minder gunstigen toestand der Ned. geldmiddelen in het algemeen
en de werkeloosheid in eigen omgeving, welke zooveel van Neêrlands
offervaardigheid vergde, mocht toch ongeveer f 10.000 worden bijeengebracht,
waarmee de noodlijdenden inderdaad geholpen waren, omdat de hachlijke toestand,
dank zij ook het optreden van onze regeering, gelukkig spoedig een einde nam.
Welk een gunstigen invloed een en ander op de Curaçaonaars heeft gehad, moge
blijken uit deze woorden, ontleend aan een brief van het Groepsbestuur:
‘Dank zij den krachtigen invloed van het machtig lichaam, het Nederlandsch
Verbond, zijn in de tijden van bangen nood de giften en gaven van het volk van
Nederland ruimschoots ons toegevloeid, waardoor het Groepsbestuur in staat werd
gesteld den nood van velen te lenigen en vele behoeftigen krachtdadig te steunen.
De bevolking van Curaçao heeft meer dan ooit in de dagen van spanning zich één
gevoeld met het Moederland, ook buiten de leden van het Verbond is waardeering
ontstaan voor het streven onzer Vereeniging. Zoodra de toestand nog eenigszins
verbeterd zal wezen, zal de Groep Nederlandsche Antillen zich ongetwijfeld krachtig
kunnen uitbreiden, omdat onder weldadigen invloed van het Hoofdbestuur een
uitgestrekt terrein voor ons werken en streven is ontgonnen en vruchtbaar gemaakt.
Het hoofddoel van het Algemeen Nederlandsch Verbond, het wekken van gevoel
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van stameenheid en nationaliseering der Koloniën werd door uwe groote
welwillendheid jegens de arme bewoners onzer Kolonie ten zeerste bevorderd.’

Zuid-Afrika.
Gaarne hadden we dit stamgebied als zesde Groep zien toegevoegd, waardoor zij
haar oude nog open plaats weer had kunnen innemen. Het heeft nog niet mogen zijn,
al wijst het aantal Afdeelingen, nu reeds een 7-tal, op een uitbreiding, die mettertijd
een ‘unificatie’ mag doen verwachten, te meer waar de invloedrijke Afrikaners en
Hollanders van vroeger in de besturen plaats nemen of zich weder in de gelederen
scharen. Zonder de andere Takken te kleineeren, mag hier wel met bijzondere
ingenomenheid vermeld worden welk een groote kracht de jongste der zusteren, de
stad van Jan van Riebeek, reeds ontwikkelt. Nog geen jaar oud bezit deze Tak reeds
een eigen zaal en bibliotheek en ijvert voor een leestafel, een zangvereeniging, een
kinderzangschool en een rederijkerskamer.

Neerlandia. Jaargang 13

91
Johannesburg onderhoudt ook een krachtig verbondsleven o.a. door de uitgave van
een eigen blaadje De Boodschapper. Deze Afdeeling stelde in samenwerking met
de Afdeelingen Bloemfontein, Potchefstroom en Stellenbosch een A.N.V.-P r i j s
in, welke bestaat in een grooten gouden gedenkpenning uit te keeren aan hem of
haar, die bij de jaarlijksche Taalbondexamens (Hoogere Afdeeling) het hoogst aantal
punten voor het Hollandsch behaalt. Ook het Hoofdbestuur geeft een bijdrage voor
dien prijs. De eerste maal is hij behaald door mej. A.S. du Toit, van de Gouv. school
Bekkersrust, Bethal, Transvaal, met 174 van de 200 te behalen punten.
Wordt zoo de studie van het Nederlandsch en dus de Ned. beschaving in Z.-Afr.
verbreid, een krachtig middel daartoe is ook de welgeslaagde poging van verschillende
zijden hier te lande o.a. van wege de Studenten-Afdeelingen van het A.N.V.
aangewend, om Afrikaansche studenten naar Holland te trekken.
Was vroeger een Afrikaansch student aan een Ned. Hoogeschool een witte raaf,
thans bedraagt hun aantal reeds meer dan 50 en bestaat er zelfs een Afr.
Studentenvereeniging in Holland.
Een der voornaamste en beteekenisvolste gebeurtenissen, waarop het Verbond
kan wijzen is wel de zending van zijn voorzitter, D r . K i e w i e t d e J o n g e n a a r
Z u i d -A f r i k a , om daar den toestand persoonlijk te gaan bestudeeren en de banden
met Nederland nauwer toe te halen. Wie beter dan hij hadden wij voor die studiereis
daarheen kunnen zenden, hij wiens liefde voor den Afrikaner zoo eerbiedwekkend
gebleken was in de dagen toen die heldenstrijd van een klein Boerenvolk tegen een
der machtigste naties van de wereld begon. Is het wonder, dat hij in het najaar uit
Holland vertrokken, den Hollandschen winter in het zomersch Zuid-Afrika
doorbrengend, gehuldigd en gevierd is in vele kringen; dat hij met een schat van
ervaringen midden April in het vaderland is teruggekeerd? En wij mogen gerust
aannemen, dat zijn bezoeken, samensprekingen en voordrachten voor de toekomst
ook van het Verbond in Zuid-Afrika van onberekenbaar nut kunnen zijn.
Kenmerkend is wat de Unie, het gezaghebbende Stellenbosche maandblad na Dr.
Kiewiet de Jonge's vertrek in haar April-nr. schreef:
‘Waar hij ook kwam, overal werd Dr. De Jonge door landgenoot en stamverwant
met open armen ontvangen. Als de indrukken, die hij van ons land en ons volk
gekregen heeft even diep en gunstig zijn als die, welke hij op ons gemaakt heeft, dan
zijn door zijn verblijf en optreden onder ons de vriendschapsbanden tusschen
Nederland en Zuid-Afrika bepaald nauwer toegehaald geworden.’
En waar zich een commissie gevormd heeft met mannen als Gen. Botha, Gen.
Beyers, Con.-Gen. Knobel, Dr. Engelenberg, Jan Celliers enz. om onzen voorzitter
een b l i j v e n d a a n d e n k e n aan zijn bezoek te geven, daar mogen wij deze daad
ook voor een deel aanvaarden als een instemming met, een meeijveren voor, een
hulde aan het streven van het A.N.V.

Buitenlandsche aangelegenheden.
Behalve de Groepen heeft het A.N.V. nu reeds 17 Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n
en 30 Ve r t e g e n w o o r d i g e r s , verspreid over de geheele wereld, wier adressen
bijna elke maand in Neerlandia worden opgenomen. Voor inlichtingen en
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h a n d e l s b e t r e k k i n g e n wordt er door verscheiden leden een druk gebruik van
gemaakt. Voor de openvallende vertegenwoordigersplaatsen in Australië, Rome en
Londen was het Hoofdbestuur zoo gelukkig waardige opvolgers te vinden in mevr.
A. Semmens, Dr. E. Brom en den heer J.E.A. Reyneke van Stuwe, terwijl door de
krachtige bemoeiingen van den heer H. v.d. Putt uit Eindhoven, tijdelijk te Bremen,
aldaar een Zelfstandige Afdeeling werd opgericht. Als men ontwaart, hoeveel bijval
zoo'n oprichting ondervindt bij de Hollanders, die in een belangrijke buitenlandsche
stad zonder aansluiting waren, hoe men dadelijk een vast lokaal heeft voor
wekelijksche samenkomsten, hoe men boekenkasten aanschaft om de schenking der
B o e k e n -C o m m i s s i e , die meestal spoedig volgt te bevatten, een leestafel inricht,
spreekavonden houdt en alles doet om den band onderling en met het moederland te
versterken, dan voelt men welk een groote kracht er reeds uitgaat van ons streven.
En een onmiskenbaar teeken, dat de denkbeelden doordringen, is wel het feit, dat
waar vroeger herhaalde pogingen van het Hoofdbestuur faalden om ergens vasten
voet te krijgen, het tegenwoordig meermalen voorkomt, dat men uit zich zelf tot ons
komt en zich aanbiedt in het Buitenland een post te vestigen. Zoodra trouwens bekend
wordt, dat er hier of daar een H o l l . Ve r e e n i g i n g is gesticht, wordt van uit
Dordrecht getracht haar in het A.N.V. op te nemen.
Met waardeering mag melding gemaakt worden van de omstandigheid, dat onze
vertegenwoordigers werden uitgenoodigd voor het weekblad H a n d e l s b e r i c h t e n ,
uitgegeven door de Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en
Handel, rechtstreeks mededeelingen te zenden, welke door de regeering blijkbaar
worden gewaardeerd. De uitnoodiging werd in 1908 ook uitgestrekt tot de Zelfstandige
Afdeelingen, die verzocht werden een bepaald persoon voor het geregeld zenden van
berichten aan te wijzen. Deze uitbreiding heeft echter nog niet haar volle beslag
gekregen.
In 1908 werd ook een proef genomen met z i t t i n g s d a g e n van
vertegenwoordigers in het Buitenland, die een bezoek aan Dordrecht brachten. Twee
werden er gehouden, de eene door den heer G.A. Gulden uit Rosario, de ander door
den heer Th.F. van Vloten uit Cairo. Op beide dagen kwamen verschillende personen,
door een bericht in de dagbladen opmerkzaam gemaakt, allerlei inlichtingen op
handels- en ander gebied, vragen, terwijl vele schriftelijke vragen door beide heeren
werden beantwoord. De proef mag als vrijwel geslaagd beschouwd worden en geeft
aanleiding op den ingeslagen weg voort te gaan, als vertegenwoordigers van het
A.N.V. uit het Buitenland in ons land vertoeven.
De jaargeschiedenis der verschillende Zelfst. Afdeelingen en
Vertegenwoordigerschappen na te gaan zou het algemeen verslag te uitvoerig doen
worden. Daarom alleen de vermelding, dat het Hoofdbestuur geldelijken steun
verleende voor de herstelling van de Holl. kerk en hospitaal te Smyrna en van de
regeering verlof bekwam de f 600. - die nog voor den kwijnenden Holl. cursus aldaar
beschikbaar waren voor hetzelfde doel te bestemmen (driemaal een jaarlijkse subsidie
van f 200. -).
Waar de Groepen en Afdeelingen hun eigen gebied van propaganda hebben, heeft
het Hoofdbestuur tot taak, verband te brengen in de verschillende pogingen en vooral
het Buitenland te bewerken, te letten op alle verschijnselen, die van ontwaking en
opleving van het Ned. stambewustzijn ook buiten de grenzen blijk geven, en van
waardeering van oude grootheid en nieuwe geestkracht. Betrekkelijk nog maar weinig
dier verschijnselen zijn het onmiddellijk gevolg van ons werken, maar aangenomen
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mag worden, dat ze alle uit hetzelfde streven voortspruiten en dus den arbeid van 't
A.N.V. ten goede komen.
Een Maurits Wagenvoort, die het voetspoor der vaderen over heel de wereld
naspeurt en merkwaardige ontdekkingen doet; onze waterbouwkundigen, die van
vele vreemde regeeringen opdrachten ontvangen; de veelvuldiger herdenking van
Ned. nationale feestdagen in den vreemde; de dankbaarheid die ons van veel zijden
betuigd wordt voor toezending van de bekende gekleurde portretten onzer Koningin;
de vraag naar Ned. onderwijs in den vreemde - het A.N.V. steunt de pogingen, die
te Brussel, Ant-
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werpen en in Argentinië worden aangewend -; de stichting der Dutch Burgher Union
op Ceylon met haar tijdschrift gewijd aan Holl. archivalla; de oprichting van het
Nederl. Historisch Instituut te Rome voor Ned. archiefstudie; de door 't Hoofdbestuur
gesteunde poging van de Hollanders te Chicago om een Leerstoel in de Ned. Taal,
Letterkunde en Geschiedenis aan de Hoogeschool aldaar te verkrijgen; 't wijst alles
op een herleving van eigen en vreemde belangstelling in de nieuwe Nederl.
‘Renaissance’.

Boeken-Commissie.
Deze Commissie blijft onder leiding van haar ijverigen secretaris, Dr. W. van
Everdingen, die een staf van hulpvaardige medewerksters en medewerkers om zich
heeft weten te verzamelen, een sieraad van het A.N.V. De hoofdsteun komt van het
Hoofdbestuur (subsidie van f 2200. -); maar daarmee zou zij haar veelomvattenden
arbeid niet kunnen volvoeren. Gelukkig wordt zij van verschillende zijden,
vereenigingen en personen bovendien gesteund. Mocht het Hoofdbestuur over meer
fondsen gaan beschikken, dan zal het zeker verhooging der subsidie overwegen. De
invloed der B.-C. op de verbreiding van het Nederlandsch over heel de wereld door
de vele Ned. bibliotheken, die zij reeds in het buitenland stichtte, door de geregelde
Holl. krantenzendingen naar havenplaatsen, door de bekendmaking van wat er op
de Ned. boekenmarkt te koop is, kan moeilijk overschat worden. Van haar Boekenhuis
te Rotterdam verscheen een sprekende propagandakaart.

Neerlandia.
Het is een verheugend verschijnsel, dat het orgaan bijna elke maand in grooter oplaag
moet worden gedrukt en ook zijn omvang feitelijk te beperkt is om alle stukken
betreffende Verbondsaangelegenheden te kunnen opnemen. Het zou trouwens de
leesbaarheid van Neerlandia schaden als alles wat de Groeps- en
Afdeelingssecretarissen uit het vereenigingsleven te melden hebben, in zijn geheel
werd opgenomen. De plaatsruimte dringt vaak tot besnoeiing, tot samendringing der
verslagen. Bovendien moet buiten het officieele gedeelte aandacht gewijd worden
aan de uitingen van volkskracht op velerlei gebied. Doordat de binnenlandsche
frankeering aanmerkelijk verlaagd werd, kwam voor 1909 wat geld vrij ter verbetering
van het uiterlijk en uitbreiding van den inhoud, zoodat tot een vasten omvang van
32 blz. (omslag inbegrepen) kon worden overgegaan, terwijl de redactie door het
opnemen van meer foto's betreffende ons stam- en handelsleven over de heele wereld,
het orgaan bij voortduring smakelijker en leesbaarder tracht te maken. Wie de laatste
jaargangen en afleveringen vergelijkt bij vroeger, zal moeten toegeven dat er langzaam
maar zeker verbetering valt waar te nemen en dat voor 50 à 60 cent per jaargang
(frankeering inbegrepen) niet beter geleverd kan worden. Mochten de fondsen van
het A.N.V. stijgen dan zal ook aan Neerlandia nog meer zorg kunnen worden besteed
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en het ideaal der stichters: een g r o o t g e i l l u s t r e e r d m a a n d b l a d , dat op
zichzelf reeds tot lid worden en meestrijden noopt, benaderd kungen worden.
In verband echter met de verlangens van enkele zijden geuit om te gaan wedijveren
met Prinsen, Weeken en Levens, dient met nadruk te worden opgemerkt, dat
Neerlandia volgens de meening van het Hoofdbestuur is en moet blijven een
v e r e e n i g i n g s o r g a a n , aan 't welk men natuurlijk niet dezelfde eischen kan
stellen als aan een uitgave van den boekhandel. Ook moet het onjuiste begrip de
wereld uit, dat men zich abonneert op Neerlandia. Ware dit zoo, dan zou men voor
zijn jaarbijdrage te weinig krijgen. Men wordt lid van het A.N.V. om het streven,
uitvoerig in artt. 2 en 3 der Statuten omschreven, te steunen en ontvangt Neerlandia
om elke maand de bewijzen van het doorwerken der Nederlandsche beweging over
heel de wereld te kunnen nagaan en dus mee te leven met hen, die Nederland weer
willen maken tot een natie van grooter eenheid en beteekenis. Lezen en meeleven
zal de redactie er te meer toe aansporen den inhoud steeds belangrijker te maken.
Zij is zich bewust van de gebreken, die Neerlandia nog aankleven en neemt gaarne
goede wenken voor verbetering ter harte voor zoover die binnen de beschikbare
gelden mogelijk is.

Uitgaven van het A.N.V.
Het getal uitgaven van het A.N.V. waarmee gestaag propaganda wordt gemaakt en
waarvan ook geleidelijk wordt verkocht, werd in 1908 met 3 vermeerderd n.l.
11. Lijst van Nederlandsche leer- en studieboeken en tijdschriften.
12. Wat wil het Algemeen Nederlandsch Verbond?
13. Lied van het Algemeen Nederlandsch Verbond, woorden van Willem Gijsels,
muziek van Em. Hullebroeck, opgedragen aan Dr. Kiewiet de Jonge bij het
10-jarig bestaan van 't A.N.V.
Het eerste vond weinig aftrek, zoodat aan een gewenschten tweeden druk nog niet
kan gedacht worden.
Het tweede bevat een zeer heldere uiteenzetting van wording, doel en streven van
het A.N.V., door Prof. Te Winkel en bewijst zeer goede diensten.
Het derde is min of meer tot Verbondslied bevorderd, werd o.a. uitgevoerd op het
XXXe Taal- en Letterkundig Congres te Leiden en wordt op Verbondsavonden in
Noord en Zuid en in den vreemde meermalen aangeheven.

Taal- en Lett. Congres.
Op het Leidsche Congres, gehouden in de laatste week van Aug. 1908, is een besluit
genomen, dat van vergaande strekking is en den invloed van het A.N.V. op de
Congressen, reeds te Nijmegen, Kortrijk, Deventer en Brussel bepleit, voor goed
heeft vastgelegd. Te Leiden toch werd bepaald, dat de leiding voortaan bij een
B e s t e n d i g e C o m m i s s i e zal zijn, waarvan de leden door het Hoofdbestuur
van het A.N.V. zullen benoemd worden en waarvan onze alg. voorzitter, voorzitter
zal zijn. Daardoor zal het mogelijk worden een Congresvereeniging te stichten,
waarvan men lid moet zijn om de Congressen te kunnen bijwonen en waardoor het
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onsamenhangende en toevallige vermeden wordt. In de bedoeling ligt ook de inrichting
der bijeenkomsten en feestelijkheden te vervormen, zoodat zij elkaar niet in den weg
staan en ‘wenschen’ meer waarborg hebben tot ‘daden’ te worden omgezet.
Het Hoofdbestuur heeft aan een twintigtal personen op verschillend gebied en van
verschillende overtuiging uit Noord en Zuid, een met reden omkleedde uitnoodiging
gezonden om zich voor de Best. Comm. candidaat te stellen.
De uitslag dezer bemoeiingen kan in dit jaarverslag nog niet worden gemeld. Maar
het oog van velen is reeds gericht op Maastricht, waarvan het gemeentebestuur zich
bereid heeft verklaard het XXXIe Congres te ontvangen.

Wie behooren bij het A.N.V.?
Meermalen is de vraag geopperd of de toetreding van iemand, die niet bepaald tot
den Ned. Stam behoort, gewenscht is.
Een feit is het, dat b.v. de Friezen zich nog slechts schoorvoetend bij het A.N.V.
beginnen te scharen. Het Hoofdbestuur betreurt dit en ziet ook ongaarne de
weifelmoedigheid of onverschilligheid van Zeeuwen en Limburgers, van Afrikaners
of Indiërs. Reeds te lang heeft het woord Ned. S t a m in de omschrijving van het
doel (art. 2 der Statuten), verwarring gesticht. Het A.N.V. toch zet zijn deuren zoo
wijd mogelijk open voor alle goede elementen, die iets voor zijn streven voelen en
door afkomst,
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verwantschap of staatsverband tot ons volk of ons taalgebied in nauwe betrekking
staan.

Briefwisseling tusschen jongelieden.
Waar in enkele Groepen de neiging is ontstaan om ook jongelieden in de
werkzaamheid van het A.N.V. te betrekken, is het geen wonder, dat het denkbeeld
is geopperd de jongelieden van de verschillende Groepen, door middel van
briefwisseling, met elkaar in aanraking te brengen. Zoo ontstond een commissie
bestaande uit de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dr. N. Mansvelt, Dr. J.B. Schepers,
Dr. J.W. Wicherink, Dr. J. Aleida Nijland, mej. J.E. Mongers, L. Fouché, Joh. Kesler
en F. Rompel, die Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche jongelieden
gelegenheid geeft met elkaar in briefwisseling te treden, om zoodoende het schrijven
en verstaan van zuiver Nederlandsch te bevorderen en den gezichtskring te verruimen.
Kort geleden is ook verzocht Indische jongelui (inlanders) op te nemen. Volledig
ingericht is deze tak van dienst nog niet.
Het Hoofdbestuur ontveinst zich de moeilijkheden niet om een dergelijke inrichting
in een goed spoor te leiden en te houden.
Het Dag. Bestuur der Commissie neemt dan ook groote omzichtigheid in acht.

Overzicht van het ledental op 1 Mei.
Groep Nederland

7081

Groep België

1600

Groep Indië, naar schatting

1400

Groep Suriname

329

Groep Ned. Antillen

316

Alg. leden in het Buitenland

624

Zelfst. Afd. Berlijn

52

Zelfst. Afd. Bloemfontein

43

Zelfst. Afd. Bremen

44

Zelfst. Afd. Buenos-Aires

79

Zelfst. Afd. Chicago

38

Zelfst. Afd. Roseland-Chicago

41

Zelfst. Afd. Constantinopel

15

Zelfst. Afd. Johannesburg

126

Zelfst. Afd. Kaapstad

113
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Zelfst. Afd. Nieuw-York

17

Zelfst. Afd. Potchefstroom

57

Zelfst. Afd. Shanghai

37

Zelfst. Afd. Smyrna

17

Zelfst. Afd. Standerton

20

Zelfst. Afd. Stellenbosch

20

Zelfst. Afd. Zoutpansberg

41

Zelfst. Afd. Rumenië (Ned. Ver.)

42
_____

In het geheel

12152
leden.

Ondersteuningen.
Onder dit hoofdstuk begrijpen we ontvangen en gegeven ondersteuningen.
Onder de eerste wordt met waardeering vermeld de blijvende steun der regeering
(f 3600. -).
In alle bescheidenheid dient hier echter een ‘dankbaar maar nog niet voldaan’ te
worden neergeschreven, want als we nagaan hoeveel andere regeeringen uitrekken
voor de bevordering alleen der landstaal in het buitenland - wij denken hier
bijvoorbeeld aan den grooten steun, die een Alliance Française ontvangt - dan komt
de wensch te levendiger in ons op, dat wij door een onbekrompen regeeringssubsidie
meer en meer zullen kunnen voldoen aan de eischen, die men onze zich immer
uitzettende vereeniging stelt.
Wat de gegeven ondersteuningen betreft, de werkzaamheid van het Verbond moge
in dat opzicht blijken uit het volgende lijstje van vereenigingen waarvan het A.N.V.
lid is of waaraan het bijdragen schonk in 1908.
Vereeniging het Buitenland (wederkeerig), Willemsfonds, Oost en West,
Volksweerbaarheid, Groningsche Tak der Z.-Afr. Chr. Vrouwenvereniging,
Davidsfonds, Nederl. Hist. Instituut te Rome (Ned. Boekerij), Eerste Ned.
Koopmansgilde in Duitschland te Dusseldorf, Ned. Kamer van Koophandel te Pretoria,
Ned. Koorvereeniging, Ned. Belgische Commissie, Vereeniging Het Nederl. Lied,
Studiefonds voor Z.-Afr. Studenten, Kamers van Koophandel te Smyrna, Londen,
Melbourne en Johannesburg, Nederl. Cursus in Australië, Vreemdelingenverkeer,
Stamverkeer, Boeken-Commissie, Ned. school in Argentinië.
En hiermede is de taak van den verslaggever ten einde.
Moge het overzicht de overtuiging in steeds breeder kring vestigen, dat er door
de bestuurders van het A.N.V. in alle oorden van het Ned. stam- en taalgebied naar
beste krachten gewerkt wordt en daardoor het getal zijner vrienden en medestrijders
zich meer en meer uitbreiden.
De duizenden moeten tien-duizenden worden!
De Algemeene Secretaris-Penningmeester,
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W. DICKE.

Verslag der Hoofdbestuursvergadering, gehouden Zaterdag 27 April
1909, te Dordrecht.
A a n w e z i g : Mej. E. Baelde, voorzitster en de heeren H.D.H. Bosboom, Mr. C.Th.
van Deventer, J.M. Pijnacker Hordijk, Luit. J.A. Snijders Jr., Joh. C. Kesler, H. Meert,
Dr. M. Rudelsheim, Mr. W. Thelen (alleen in de middagvergadering) en Mr. W.
Dicke, 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 Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dr. J.
Boeke, Dr. H.F.R. Hubrecht, Dr. J.J.A. Muller, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot
Sevenaer, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande en Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler.

Punt I. Notulen der vorige vergadering (19 Dec. 1908).
Deze worden met een kleine redactiewijziging goedgekeurd.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Schrijven namens Zijne Kon. Hoogheid, Prins Hendrik der Nederlanden, dat Z.K.H.
wederom voor vijf achtereenvolgende jaren ten behoeve van het A.N.V. v i j f t i g
g u l d e n beschikbaar stelt.
Aan Z.K.H. is de dank van 't Hoofdbestuur betuigd.
Schrijven van den Min. van Binnenl. Zaken, dat de Regeering dit jaar wederom
een subsidie van f 3600. - aan het A.N.V. heeft toegekend.
Aan de Regeering is de dank van het Hoofdbestuur betuigd.
Schrijven van den Min. van Binnenl. Zaken, dat Z.Exc. geen bezwaar heeft tegen
de veranderde bestemming van de f 600. - die nog voor den Holl. cursus te Smyrna
beschikbaar waren. Deze zullen nu volgens besluit der vorige
Hoofdbestuursvergadering bestemd worden tot steun aan het Ned. Hospitaal
Wilhelmina te Smyrna, gedurende 3 jaar telkens f 200. -.
Schrijven van den Min. van Buitenl. Zaken, dat bij mogelijke wijziging van het
model der buitenlandsche paspoorten met den wensch van het A.N.V. (ook het gebruik
der Ned. taal), rekening zal worden gehouden.
Schrijven van den heer P. Boon Kzn. te Hoogezand, met verzoek den invloed van
't A.N.V. aan te wenden tot het verkrijgen van een ministerie, waarin alle partijen
evenredig vertegenwoordigd zijn.
Geantwoord is, dat het A.N.V. zich niet met politiek inlaat.

Neerlandia. Jaargang 13

94
Schrijven van den Ned. Bond voor Lich. Opvoeding met verzoek steun te verkenen
aan het plan ter gelegenheid der heuglijke gebeurtenis een fonds bijeen te brengen
tot het stichten van speeltuinen en zweminrichtingen.
De kas laat geen geldelijke steun toe.
Begrooting der Boeken-Commissie met verzoek om verhooging der subsidie.
Voor 't oogenblik kan geen verhooging gegeven worden. Deze aangelegenheid
blijft echter onder de aandacht van 't Dag. Best. Er worde nog eens de nadruk op
gelegd, dat de B.-C. geen mededingster is van den Boekhandel.
Schrijven van het Bestuur van Groep Ned. met verzoek de Afd. Stamverkeer met
het oog op hare uitbreiding te brengen onder het Hoofdbestuur.
Aangenomen (zie verder punt XI).
Schrijven van een firma, dat zij bij verzendingen naar Antwerpen gedwongen
wordt de vrachtbrieven in het Fransch in te vullen.
Het Dag. Best. zal een onderzoek instellen en bij bevoegden om raad vragen.
Schrijven van den Tak Groningen der Z.-Afr. Chr. Vrouwenvereniging, dat de
steun voor de studie van mej. Fölscher, reeds in Z.-Afr. aangesteld, niet meer noodig
is.

Punt III. Rekening en verantwoording over 1908.
Hieruit blijkt, dat er een voordeelig slot zou zijn van f 1078.60½, wanneer alle
achterstallige posten inkomen, hetgeen echter niet waarschijnlijk is, zoodat zal moeten
gerekend worden op een te kort van ongeveer f 500. -.
De rekening en verantwoording zal worden nagezien door de commissie.

Punt IV. Belgische aangelegenheden, o.a.:
Verslag van de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
Dit verslag is verschenen met steun van het Hoofdbestuur. Een nieuwe toelage
wordt door Groep België gevraagd. Uit een schrijven van het Groepsbestuur blijkt,
dat de Commissie voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool reeds fr. 6400
heeft bijeengebracht om haar doel te bevorderen. Men verwacht van 't A.N.V.
gedurende 5 jaren f 500. - steun.
Beslissing wordt tot het najaar uitgesteld, wanneer met zekerheid zal kunnen
worden geoordeeld over de geldmiddelen. Thans zou het antwoord ontkennend
moeten luiden.
Schrijven van de Ve r . v a n N e d . K w e e k e l i n g e n en oud-Kweekelingen,
zetelend te Hoorn, waarin steun wordt gevraagd voor de poging om tot
s a m e n w e r k i n g m e t d e V l a a m s c h e c o l l e g a 's te komen.
Besloten wordt uitvoerig inlichtingen te vragen, o.m. over de bemoeiingen der
Vlaanderen-Commissie, door de vereeniging benoemd.
De Vlaamsche afgevaardigden wijzen nog op de uitsluitend in 't Fransch gestelde
plakkaten der Holl. IJz. Spoorweg-Mij., aangeplakt te Antwerpen.
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Hierover is namens het Hoofdbestuur aan de Maatschappij geschreven.
Ter sprake wordt nog gebracht een artikel in de Maasbode van den heer A.J.L.J.,
waarin beweerd wordt dat het A.N.V. in België aan de liberale zijde staat. De
Vlaamsche afgevaardigden ontkennen dit ten stelligste. De bewering zal in de
Maasbode worden tegengesproken.

Punt V. Oost-Indische aangelegenheden.
Schrijven van het Groepsbestuur, dat de geldelijke toestand der Groep niet rooskleurig
is.
Het bestuur der Groep wenscht een nieuwe bepaling in haar reglement, dat leden
binnen het gebied voorschrijft lid te zijn der Groep.
Besloten wordt te melden, dat de statuten zich niet verzetten tegen het lid zijn van
een andere Groep, dan die in wier gebied men woont, maar dat 't Hoofdbestuur het
in 't algemeen niet gewenscht vindt.
Ned. Kol. Afd. op de Brusselsche tentoonstelling (1910).
Aan de Ned. commissie is geantwoord, dat de zaak onder de aandacht der Groep
N.-I. is gebracht.
De Belgische afgevaardigden toonen het groote belang aan van een inzending, die
de verbreiding van Ned. taal, wetenschap enz. over de wereld in beeld brengt.
Besloten wordt, dat aan alle Groepen zal worden geschreven om mee te werken
aan een inzending van Holl. werken op taal- en stamgebied, vooral wat de landen
buiten Europa betreft.
Te kort aan ambtenaren en te weinig toevloed van Nederlanders in verhouding tot
den aanwas van vreemde elementen in de ambtenaarswereld.
Hierover is een schrijven ingekomen van 't Groepsbestuur met verzoek om mede
te werken tot instelling van een inlichtings- en plaatsingskantoor voor jongelieden,
die een betrekking in Indië zoeken.
De klacht wordt gegrond geacht voorzoover het staatsbetrekkingen betreft, voor
particuliere betrekkingen zijn echter altijd nog veel candidaten. Het inrichten van
een kantoor als wordt verlangd, kan zoowel hier als te Batavia, zeer nuttig werken,
al moet met de belangen der Indo's ook rekening worden gehouden.
Aan de Indische afgevaardigden wordt opgedragen een onderzoek in te stellen in
samenwerking met reeds bestaande inlichtingskantoren (Oost en West, Tesselschade,
Stamverkeer).
Batak-nummer.
Medegedeeld wordt, dat het Batak-Instituut te Leiden copie en foto's heeft
aangeboden voor de uitgave van een Batak-nummer. De kosten zouden voor het
oogenblik niet door 't A.N.V. kunnen worden gedragen. Eenige heeren hebben een
crediet geopend voor de uitgave.
Besloten wordt het Batak-nummer als Juni-nr. van Neerlandia te doen verschijnen.
Verder wordt nog ter sprake gebracht:
Het verzoek van Soetan Mahmoed Latif, een Maleisch H.B.S.-er te Haarlem, om
opname van Indische jongelieden in de Afdeeling Briefwisseling tusschen jongelieden.
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Inlichting wordt gegeven omtrent de reeds in werking zijnde briefwisseling tusschen
Ned., Vlaamsche en Afrikaansche jongelui. Een en ander moet nog vaster geregeld
worden. Er zal wel geen bezwaar bestaan de Indische jongelui er bij op te nemen.
Deze zaak zal met de comm. a.h. worden besproken.
Opmerking van Dr. Prick van Wely over den o u d e H o l l . w o o r d e n s c h a t in
de archiefstukken te Batavia. Hij schreef daarover een belangwekkend artikel in Ons
Volksbestaan.
Besloten wordt de aandacht van de redactie van het Groot Ned. Woordenboek
hierop te vestigen.
P u n t V I . S u r i n a a m s c h e a a n g e l e g e n h e d e n (van huishoudelijken
aard).

Punt VII. Curaçaosche aangelegenheden.
Verantwoording der ingekomen gelden voor de noodlijdenden op Curaçao, bedragende
f 8822.13½.
De rekening is door de heeren E. v. Assen, Dr. J. Boeke en Luit. J.A. Snijders Jr.
nagezien en in orde bevonden, de laatste spreekt een woord van dank aan de
administratie voor haar bemoeiingen.
Dankbetuiging van het Groepsbestuur voor de inzameling, met de verzekering,
dat het A.N.V. de bevolking zeer aan zich verplicht heeft.
Vraag van het Groepsbestuur: Ligt het op den weg
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van 't A.N.V. te ijveren voor het kiesrecht op Curaçao?
Van de beide vertegenwoordigers zijn ongunstige adviezen ingekomen.
Gewezen wordt ook op art. 4 der statuten: Het A.N.V. kent kerkelijke noch
staatkundige partij.
De vraag wordt in ontkennenden zin door de vergadering beantwoord.
Schrijven van het Groepsbestuur, met verzoek bij te dragen aan een nieuwe
studiebeurs.
Het Dag. Best. meent daarop niet te kunnen ingaan.
P u n t VIII. Va n d e Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n , o.a.:
S m y r n a . Schrijven, waarin wordt meegedeeld dat de bankier, die de nog restende
f 195.50 van den Holl. Cursus onder zijn berusting had, failliet is, zoodat er nu geen
kas meer bestaat. Daar er nog slechts 2 leerlingen zijn en de cursus feitelijk geen
levensvatbaarheid meer heeft, wordt door de Afd. voorgesteld hem op te heffen.
Dank wordt betuigd voor den steun van het Hoofdbestuur aan het hospitaal en de
kerk.
J o h a n n e s b u r g . Toelichting wordt gegeven over den A.N.V.-prijs door deze
en andere Afdeelingen uitgeloofd. De vorige maand is de gouden penning geslagen
en verzonden. Deze geldt voor 1908. Verder zal in deze aangelegenheid het oordeel
van den alg. voorzitter worden ingewonnen.
K a a p s t a d . Mededeeling, dat de heer F.W. Reitz, oud-Staatssecretaris van den
O.V.S. evenals ‘Onze Jan’ tot eere-voorzitter der Afd. is benoemd.
S t a n d e r t o n . Bericht is ingekomen van den secr.-penningm. dezer Afd. dat hij
vertrokken is en geen plaatsvervanger heeft kunnen vinden. Deze nieuwe Afd. toont
weinig levensvatbaarheid.
Besloten wordt den leden der Afd. aan te schrijven alles in het werk te stellen om
opheffing te voorkomen.
P u n t IX. Va n d e Ve r t e g e n w o o r d i g e r s .
Van verschillende vertegenwoordigers is, evenals van de secretarissen der Zelfst.
Afd. een dankbetuiging ingekomen voor den scheurkalender Neerlandia, door het
Hoofdbestuur gezonden.
L o n d e n . De heer J.E.A. Reyneke van Stuwe heeft zijn benoeming aanvaard.
S a l z b e r g e n . De heer Mekenkamp meende zijn taak geëindigd door het vertrek
der meeste Holl. ambtenaren in zijn omgeving. Hem is geschreven, dat zijn
vertegenwoordigerschap daarmee niet behoeft geeindigd te zijn.
M e x i c o . In overeenstemming met het voorstel van den heer Ten Napel wordt
besloten het vertegenwoordigerschap van den heer Dingler te Torreon (die, omdat
er weinig te doen valt wilde bedanken) te handhaven.
B u e n a v i s t a . De heer J. de Boer is verhuisd naar Irapuato Gto (Mexico). Hem
is verzocht ook daar het vertegenwoordigerschap te blijven vervullen.
Goedgekeurd.
P h i l a d e l p h i a . De heer J. Bierens, die wegens vertrek bedankt had, heeft eenige
opvolgers aangewezen. Inmiddels is er een Holl. vereeniging gesticht, die zich
denkelijk zal aansluiten als Zelfst. Afdeeling, dan kan het vertegenwoordigerschap
vervallen.
A h w a z . De heer Ter Meulen dringt er op aan, dat het A.N.V. alles doe wat het
kan, om het welslagen van de onderneming des heeren Graadt van Roggen
(bevloeiingswerken in Perzië) te bevorderen.
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P u n t X. B e n o e m i n g v a n Ve r t e g e n w o o r d i g e r s . Aangehouden.
Punt XI. Afdeeling Stamverkeer.
Naar aanleiding van het ingekomen schrijven der Groep Nederland (zie onder
ingekomen stukken) wordt in beginsel besloten deze Afd. onder het Hoofdbestuur
te plaatsen. Reeds werd door het Dag. Best. een reglement ontworpen in den geest
van dat der B.-C.; daarover is het nog in onderhandeling met het bestuur van
Stamverkeer.
P u n t XII. D e F r i e s c h e k w e s t i e . Uitgesteld.
P u n t XIII. D u i t s c h e i n v l o e d . Uitgesteld.
P u n t XIV. B e n o e m i n g e e n e r B e s t e n d i g e C o m m i s s i e v o o r d e
N e d . Ta a l - e n L e t t e r k u n d i g e C o n g r e s s e n .
Een uitnoodiging voor candidaatstelung met uitvoerige uiteenzetting der bedoeling
is gezonden aan verschillende personen in Noord en Zuid.
Zoodra alle antwoorden binnen zijn zal het Hoofdbestuur een keus doen.
P u n t XV e n XVI. U i t g a v e v a n N e e r l a n d i a . Ve r s t e r k i n g d e r
f o n d s e n v a n 't A.N.V.
De financieele commissie beveelt bezuiniging op Neerlandia aan en vaststelling
van een zeker bedrag per lid voor de Hoofdbestuurskas, die met zou mogen afhangen
van de goedwilligheid der Groep Nederland.
Geantwoord wordt, dat de opdracht aan de fin. commissie eenigszins anders was.
Bedoeld werd het bijeenbrengen van een flink fonds, een b e d r i j f s k a p i t a a l , van
welks rente bijzondere uitgaven kunnen worden bestreden en waardoor het
hoofdbestuur niet meer zal afhangen van de ledenbijdragen, waarvan te weinig
overblijft om iets belangrijks te ondernemen. Hierbij wordt gedacht aan vereenigingen
als het Nut en de N.Z.A. v. die groote legaten en schenkingen ontvangen. Als 20
grootkapitalisten in Nederland ieder f 5000. - in eens willen geven, dan ware alvast
een f 100.000. - de vaste bodem, die het bestaan van 't A.N.V. zou verzekeren en een
verhoogde en sprekender werkzaamheid zou veroorloven.
Besloten wordt, dat het Hoofdbestuur in die richting zal trachten werkzaam te zijn.
P u n t XVII. Va n v e r t r o u w e l i j k e n a a r d .
P u n t XVIII. We d e r k e e r i g D i e n s t b e t o o n .
Van de bestuurders dezer afdeeling is bericht ingekomen dat zij de leiding niet
langer wenschen te voeren en voorstellen de afdeeling op te heffen, omdat zij niet
aan de verwachting heeft beantwoord, de deelneming zeer gering was op een ledental
van 12000 en verscheidenen der aangeslotenen nooit of nimmer diensten bewezen
of ontvingen. Tot opheffing wordt besloten.
Het Hoofdbestuur verwacht, dat ieder lid van het A.N.V. in zijn lidmaatschap
voldoende verplichting zal zien om zijn medeleden over heel de wereld zooveel
mogelijk ter wille te zijn. Bovendien bewijzen de Vertegenwoordigers en Afdeelingen
in binnen- en buitenland reeds vele diensten in den geest der opgeheven afdeeling.
Enkelen meenen, dat de mislukking veeleer aan de onduidelijke indeeling te wijten
is.
P u n t XIX. A r b e i d s b e u r s . Uitgesteld.
De Algemeene Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Uiterste Wilsbeschikking.
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Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanoevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de
Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van.................................................................. gulden, uit
te keeren binnen ........................... maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten
en kosten.
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Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Jaarverslag uit Caconda (Angola).
Er kwamen enkele brieven in van Handelsfirma's over de mogelijkheid om hunne
artikelen hier te plaatsen, welke brieven door mij werden beantwoord doch tot heden
nog geen gevolg hadden. De toestand in deze kolonie was dit jaar ook te slecht om
nog nieuwe handelsbetrekkingen aan te knoopen.
Vele brieven kwamen in met vraag om postzegels, die ik onmogelijk alle kon
beantwoorden en nog minder kon voldoen aan de verzoeken, daar ik hier geen
verzamelaars ken en gebruikte postzegels moeilijk te krijgen zijn*). Dan nog ontving
ik enkele brieven van personen om als onderwijzer geplaatst te worden. Met één
hunner, die wellicht in Mei a.s. zal uitkomen, sta ik nog in briefwisseling.
In den loop van het jaar zond ik ook een verslag aan de Afd. Handel van het
Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid.
Van de boekerij wordt nog steeds goed, hoewel door de omstandigheden zeer
ongeregeld gebruik gemaakt.
P. v.d. SMIT.

Jaarverslag uit Karlsbad en Mariënbad.
Ook in 't afgeloopen jaar had ik niet dikwijls gelegenheid in mijne hoedanigheid als
vertegenwoordiger van ons Verbond handelend op te treden. Het getal der Hollandsche
patiënten wordt hoe langer hoe kleiner.
Het handelsverkeer echter is groot en op oude verbindingen berustende, zoodat
ook op dit gebied voor mij niet veel te doen viel. Een groot thee-exporthuis te
Leeuwarden vond door mijne hulp nu en dan afnemers.
Onder de briefwisseling met particulieren verdient het volgende geval vermeldt
te worden.
Een mijnheer te Redhill (Surrey-Engeland) vroeg mij, door mijne hulp in Oostenrijk
als ‘professor in de moderne talen’ geplaatst te worden.
Mijn hierover genomen inlichtingen waren voor dezen leeraar zeer gunstig, omdat
sedert enkele jaren in de Oostenrijksche Gymnasia gebrek aan ‘Professoren’ bestaat.
Of echter de genomen moeite met succes bekroond werd is mij nog niet bekend.
Dr. H. BREITENSTEIN.
Uit verscheiden plaatsen in het Buitenland, o.a. Berlijn, Genua, Paramaribo,
Willemstad (Curaçao) bereiken ons berichten over de viering der geboorte van
Prinses Juliana.
Voor dit nummer kwamen ze te laat.
Red.

Stamverkeer.
*) Men wordt verzocht de vertegenwoordigers met dergelijke aanvragen niet lastig te vallen.
Red.
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(Adres der Afd. Stamverkeer: Willemstr. 15,
Den Haag)
Onder dit hoofd stelt de Afd. Stamverkeer van het A.N.V. zich voor, geregeld de
aandacht te vestigen op bezienswaardigheden, congressen, tentoonstellingen, enz.,
- vooral in N. en Z. Nederland, doch ook elders, waar stamgenooten zijn gevestigd,
- voor zoover een en ander zou kunnen bijdragen tot verlevendiging van het verkeer
tusschen de deelen van den Nederlandschen Stam. Voor de ontvangst van gegevens
voor deze rubriek houdt ‘Stamverkeer’ zich aanbevolen.
Hieronder worden in 't kort eenige in N. Nederland te houden
t e n t o o n s t e l l i n g e n besproken.
Voor bezoekers van ons land zal eene tentoonstelling dikwijls de aantrekkelijkheid
van een stad verhoogen. Misschien zal eene tentoonstelling sommigen zelfs tot een
bezoek aan ons land bewegen. Temeer zal dit het geval zijn, wanneer deze niet een
uitsluitend plaatselijk karakter heeft; wanneer b.v. inzendingen uit Vlaamsch-België
een groote plaats blijken in te nemen, zou dit aanleiding kunnen worden van een
druk bezoek door Vlaamsche gasten.
Het belang van tentoonstellingen voor het Stamverkeer is hiermede voldoende
aangetoond.
Het spreekt wel van zelf, dat ook om andere redenen een aankondiging van
Nederlandsche tentoonstellingen in Neerlandia van belang kan zijn voor het leggen
van een band tusschen de verschillende deelen van den Nederlandschen Stam. Vele
stamgenooten in het buitenland zullen zien, dat Nederland ook op dit gebied niet stil
zit. Zij zullen misschien niet slechts hier komen om te zien en te leeren, doch ook
op hunne beurt door inzendingen de aandacht vestigen op hunne nijverheid, hunne
kunst, enz. Zoo kan een voortdurende krachtige wisselwerking ontstaan, - ten bate
van onze Stam-éénheid, èn van velerlei stoffelijke belangen.
Omtrent de hieronder vermelde tentoonstellingen kan de
A f d . S t a m v e r k e e r a a n b e l a n g s t e l l e n d e A.N.V.-l e d e n n a d e r e
inlichtingen geven.

Reclametentoonstelling te Haarlem.
Van 19 Juni tot 12 Juli a.s. zal te Haarlem in het Brongebouw eene tentoonstelling
worden gehouden. Men wil haar maken tot een reclame voor elke tentoonstelling,
door haar inrichting, door de wijze, waarop zij bekend wordt gemaakt, door de feesten
en wedstrijden, die er aan zullen zijn verbonden.
Naar men hoopt zal bijzondere aantrekkingskracht uitgaan van het oud-Haarlemsch
Marktplein, dat aan de tentoonstelling wordt toegevoegd. De oud-Haarlemsche
gebouwtjes zullen zooveel mogelijk ontworpen worden naar gevels van
geschiedkundige waarde, zooals de beroemde Vleeschhal, enz.

Middenstandstentoonstelling te Amsterdam.
Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus a.s. zal in het Paleis voor Volksvlijt
eene belangrijke Middenstandstentoonstelling worden gehouden, die ook voor

Neerlandia. Jaargang 13

inzendingen uit het buitenland zal openstaan. Zij omvat de groepen: I Kleeding; II
Voorwerpen van metaal, hout, papier, aardewerk, glas, enz.; III Machines voor de
klein-nijverheid; IV Reclamemiddelen enz.; V Huishoudelijke en sportartikelen; VI
Voedingsmiddelen, enz.; VII Middenstandsbeweging; VIII Tuinbouw.
Voorts zullen in verschillende voordrachten en leergangen met behulp van
lichtbeelden onderwerpen worden behandeld, die voor den middenstand van belang
zijn.

Landbouwtentoonstellingen.
Den 24en en 25en Augustus a.s. zal te Assen, den 15en en 16en September te Aalten
eene landbouwtentoonstelling worden gehouden.

Bakkerijtentoonstelling te 's Hertogenbosch.
Van 1-8 Augustus a.s. zal te 's Hertogenbosch eene internationale tentoonstelling
van brood-, koeken bakkerij-benoodigdheden worden gehouden, waaraan ook eene
afdeeling voor bakkerijvoortbrengselen wordt toegevoegd.
Het bakkerij- en maalderijstation te Wageningen

Neerlandia. Jaargang 13

97
heeft zijne medewerking reeds toegezegd. Lezingen over het bakkersbedrijf zullen
worden gehouden, en verschillende wedstrijden zullen plaats hebben.

Huisnijverheidtentoonstelling.
Gedurende de maanden Juli en Augustus zal te Amsterdam in het gebouw Velox
eene tentoonstelling van huisnijverheid plaats hebben. Het doel is, een beeld te geven
van de huisnijverheid hier te lande; verschillende voortbrengselen dier nijverheid
zullen tentoongesteld worden, terwijl ook woningen van huisarbeiders, zoo getrouw
mogelijk nagebootst, zullen te zien zijn.

Woninginrichting.
In Den Haag houdt de vereeniging ‘Kunst aan Allen’ tot 26 Mei a.s. eene
tentoonstelling, om de smaakvolle inrichting van arbeiderswoningen met eenvoudige
middelen te bevorderen. O.a. is een modelarbeiderswoning te bezichtigen. De
tentoonstelling heeft plaats in het voormalig Archiefgebouw.

Amsterdamsche tijd.
De aandacht van buitenlandsche leden van het A.N.V. wordt er op gevestigd, dat
met ingang van 1 Mei 1.1. in Nederland overal, o o k v o o r d e s p o o r w e g e n ,
de ‘Amsterdamsche tijd’ is ingevoerd. Deze verschilt 20 minuten met den o.a. in
België geldenden Greenwichtijd.
De Afd. Stamverkeer geeft desgewenscht inlichtingen over reis en verblijf in N.
Nederland aan leden van het A.N.V.

Beiaardconcerten te Mechelen.
Evenals vorige jaren zullen dezen zomer weer door den bekenden klokkenist, den
heer Jef Denijn, op den Romboutstoren te Mechelen beiaardconcerten gegeven
worden, vooral van Vlaamsche muziek, op de volgende Maandagen, 's avonds van
8 tot 9 uur:
31 Mei, met koor en begeleiding van koperen instrumenten.
7 Juni, ter gelegenheid van het bezoek van den Antwerpschen Tak A.N.V.
21 Juni, 28 Juni, 2 Aug., 9 Aug., 23 Aug. en 30 Aug.
6 Sept., ter gelegenheid van het bezoek van de Belgische Touring Club.
13 Sept., 20 Sept. en 27 Sept.
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De programma's worden op aanvraag gaarne medegedeeld door den secretaris van
Tak Mechelen: Dr. H. Baccaert, Potterij 2 en het secretariaat van Stamverkeer te 's
Gravenhage.

Noord-Nederland
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
Het Groepsbestuur behoeft geen zelfverwijt te hebben, dat het bij hooge uitzondering
ditmaal over het reglement is heengesprongen en de alg. verg. tot den eersten van
bloeimaand heeft verdaagd.
De wetsovertreding wordt ruimschoots goed gemaakt door het voorrecht, dat de
zeer goed opgekomen Afdeelingsafgevaardigden en bestuurders, onzen uit Zuid-Afrika
teruggekomen voorzitter konden verwelkomen, zijn belangwekkende beschouwingen
aanhooren en ervaren hoe meer en meer de banden, die ons aan de stamverwanten
binden, vooral door zulke persoonlijke studiereizen steeds hechter worden.
De openingsrede, door de Pers in Noord en Zuid verbreid, kan hier achterwege
blijven; haar degelijkheid, haar ernst en beteekenis zullen nawerken en bezieling
geven aan de leiders in kleinen kring, gelijk het woord van den aanvoerder, dat zich
voortplant door alle gelederen.
Er was dien eersten Mei in de Harmoniezaal te Dordrecht met haar prachtig uitzicht
op de Oude Maas en haar zonbeschenen oevers een verhoogde stemming van
saamhoorigheid, ook door de nawerking der nationale feestvreugde, die de vergadering
deed besluiten telegrammen van gelukwensch aan de Koninklijke Moeder,
Groot-Moeder en Vader te zenden.
Ondanks eerlijk uitgesproken meeningen over geschilpunten, waartoe de dagorde
aanleiding gaf, werd de goede toon geen oogenblik verstoord.
De opgewektheid bereikte haar toppunt aan den gemeenschappelijken maaltijd,
waaraan ook drukker dan vorige jaren werd deelgenomen en welke vereerd werd
met de tegenwoordigheid van een zestal dames.
Te spoedig moest men voor goed oprijzen om echter in den Schouwburg schadeloos
te worden gesteld door een zeldzaam schoone vertooning van het mirakelspel
Marieken van Nieumeghen. De Rott. Ond. Tooneelver., onder de kunstzinnige leiding
van den heer C. Regoor, uit Dordrecht, heeft haar naam, gevestigd met de abele
spelen, door deze stijlvolle opvoering, waarvan een stille wijding en vrome bekoring
uitging, schitterend gehandhaafd.
Dordrecht heeft alweer bewezen een vergadering te kunnen ontvangen.
***
Na deze inleiding, die van het genot gewaagt, is het mij en de lezers van Neerlandia
zeker aangenaam, dat de plaatsruimte mij noodzaakt de besprekingen en
beraadslagingen achterwege te laten en mij te bepalen tot de genomen besluiten, naar
aanleiding der voorstellen, afgedrukt in 't Maart-nr.
Het jaarverslag werd, met enkele wijzigingen goedgekeurd. Ook de rekening en
verantwoording 1908, die in ontvangst en uitgaaf sloot met f 15497.11. De begrooting
voor 1909 werd vastgesteld op f 15972.24.
De aftredende bestuurders werden herkozen.
Gekozen werd mej. Dr. C.C. van de Graft te Utrecht.
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De wensch van Breda, dat voor een volgende open plaats een Brabanter in
aanmerking kome, verdient alle overweging.
Een vaste propaganda-commissie werd benoemd, bestaande uit de heeren Mr. H.
Ph de Kanter (Haarlem), Mr. A.B. Cohen Stuart ('s Gravenhage) en C. van Son
(Dordrecht). Eerstgenoemde kon wegens vertrek naar het buitenland zijn benoeming
niet aannemen*).
De reiskosten van één afgevaardigde van elke Afd. naar de Groepsvergaderingen
zullen voortaan uit de Groepskas kunnen worden teruggevorderd, te beginnen met
deze bijeenkomst.
Van de voorstellen tot hervorming van Neerlandia werd dat van Haarlem, het
benoemen van een commissie van onderzoek, aangenomen.
Het Groepsbestuur zal op voorstel van Afd. Amsterdam de instelling van een
emigratie-commissie overwegen, die voorlichting zal geven aan Nederlanders, welke
zich in het Buitenland zullen gaan vestigen.
De drie wenschen van Breda: Afd. propagandacommissies, meer aandacht aan de
Ned. liederbeweging en beperking der bestuursbemoeiingen tot de taalen
stambelangen, zullen in overweging worden genomen.
Ook de bijeenkomsten met de afgevaardigden der Afdeelingsbesturen zal het
Groepsbestuur in gedachte houden, als zeer bevorderlijk aan de samenwerking.
Gewestelijke vergaderingen zullen worden overwogen.

*) Aan de eerste bijeenkomsten der commissie, die er blijkbaar gang achter zet, heeft hij niettemin
deelgenomen. Zijn plaats wordt vervuld door den heer C. Plokhooy ('s Gravenhage), die zich
bereid verklaarde het secretariaat te aanvaarden.
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Voor het uitgeven der levensbeschrijvingen van beroemde Nederlanders en het
houden van folklore-tentoonstellingen voelde de vergadering wel veel, maar de
uitvoering werd om verschillende redenen minder wenschelijk of mogelijk geacht.
Aan een draagteeken wilde men niet gebonden worden, maar de jongelieden
verdedigden het nut voor hun kring zoo kordaat - ernstige bijeenkomsten als deze
zijn hun blijkbaar een goede oefenschool - dat het uitzicht werd geopend hun
verlangen toe te staan.
De motie van Rotterdam over het misbruik van vreemde talen in aankondigingen
werd ter overweging aan het Groepsbestuur aanbevolen.
Aangenomen werd een voorstel van het bestuur om in het Groepsreglement een
artikel op te nemen van den volgenden inhoud:
‘Leden, die in strijd handelen met het doel en de belangen der Groep, kunnen door
het Groepsbestuur vervallen verklaard worden van het lidmaatschap der Groep,
behoudens beroep op de Alg. Vergadering.’
Dr. Van Everdingen, de onvermoeide leider der Boeken-Commissie, gaf door
kaarten en platen in de zaal tentoongesteld een duidelijk overzicht van den
belangrijken, steeds groeienden arbeid dezer commissie.
***
In 1910 zullen we vergaderen in Rotterdam of Zwolle en dan... in Maart, als de
voorzitter ten minste weer geen ander stamgebied tot ontdekkingsveld neemt.
Moge dan ook de weldra te stichten Afd. Maastricht met nog vele andere nieuwe
- tot wier oprichting ieder van goeden wille kan meewerken - vertegenwoordigd zijn.
Want op zoo'n familiedag hoort het heele Ned. gezin thuis: Jan, Jannetje en vele
andere, jonge en jongste kinderen.
D o r d r e c h t , Mei 1909.
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
Deze Afd. heeft ter gelegenheid der heuglijke gebeurtenis Maandagavond 10 Mei
op het Beursplein te Amsterdam een 140-tal historische lichtbeelden doen vertoonen.
Zij heeft er zich veel moeite en kosten voor getroost maar er dan ook eer mee
ingelegd.

's Gravenhage (Jong Nederland).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld als volgt: J.M. Auër, voorzitter;
A. Crévecoeur Oostenburg, Voorburg, schrijver; J.A. Hammelburg, penningmeester;
Fabius, mej. N. Bilheimer; E.A.B. Hilhorst.

Haarlem (Jong Nederland).
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De heer Hilbrander, 2e secretaris, schrijft:
Tot mijn spijt kon een door mij geschreven uitvoerig verslag van den avond van
3 April wegens plaatsgebrek in Neerlandia niet geplaatst worden, zoodat ik me
ditmaal wederom moet beperken tot een zakelijk verslag.
Als naar gewoonte opende de heer Bakker de vergadering en bepaalden de talrijk
aanwezige jongens en meisjes zich tot luisteren naar een belangwekkende rede over
Luchtscheepvaart van ons lid den heer Wolf; keurige lichtbeelden vergezelden zijn
voordracht en zooals te verwachten was, werd hij beloond door een krachtig applaus.
Verschillende dames gaven ons nu blijk van hun talenten in pianospel en zangkunst;
een zeer waardeerend blijk van medewerking. Daarna werden er voordrachten
gehouden en werd er gedanst, en na verloop van een zeer gezelligen avond werd de
vergadering gesloten, - hoe laat mag ik echter niet zeggen!
Hulde aan onzen ceremoniemeester, den heer A. Sevenhuysen, hulde aan de
vertegenwoordigers der Amsterdamsche Jongel.-Afd., de heeren Te Winkel en
Rigterink, die weer voor de zooveelste maal blijk gaven van hun belangstelling in
onze vereeniging.

Schiedam.
In de plaats van mevr. Hingman-Dobberke, die bedankt heeft, is als secretaris dezer
Afdeeling gekozen Dr. C.R. Vermaas, Hoogstraat 198.

Zuid-Nederland
Aug. Gittee †
Even voor het afdrukken van het Mei-nummer bereikt ons het droevig bericht, dat
de schrijver van onderstaand artikel, een der beste kenners van de Vlaamsche
volkskunde en de Vlaamsche Beweging te Boschvoorde in den ouderdom van 51
jaar aan een longaandoening is overleden.
Red.

De waarde der Belgische talenstatistiek. II (Slot).
Ik stelde hooger de vraag, wat het eigenlijke doel der commissie wel mag geweest
zijn.
Bladz. XXXIX der I n l e i d i n g geeft het antwoord op onze vraag.
Onderzoek even hoe de cijfers gegroepeerd worden.
Eerst komen de bewoners die ‘Fransch spreken’ Ik zeg niet: die ‘maar alleen
Fransch spreken’. De zaak ziet er hier gansch anders uit. De rubriek der
Franschsprekenden begrijpt:
1. diegenen die maar alleen Fransch spreken;
2. diegenen die Fransch en Vlaamsch spreken;
3. diegenen die Fransch en Duitsch spreken;
4. diegenen die Fransch, Vlaamsch en Duitsch spreken.
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De tweede groepeering de Vlaamsch sprekenden begrijpt op hare beurt:
1. diegenen die maar alleen Vlaamsch spreken;
2. diegenen die Vlaamsch en Fransch spreken;
3. diegenen die Vlaamsch en Duitsch spreken;
4. diegenen die Vlaamsch, Fransch en Duitsch spreken.
Zoo komt de administratie tot de totalen:
Fransch sprekenden.............................. 3,485,728
Vlaamsch sprekenden.............................. 3,673,719
Officieel nu zegt de administratie:
Fransch en Vlaamsch wordt in België gesproken ongeveer in dezelfde onderlinge
verhoudingen; 52 en 54%. E t l e t o u r e s t j o u é !
De methode is geheel in strijd met de wetenschap Wat geeft het, te weten: q u e
c e u x q u i n e p a r l e n t q u ' u n e l a n g u e ; f o r m e n t l e s 80,4 p.c. d e l a
p o p u l a t i o n ; 38 p.c. n e c o n n a i s s e n t q u e l e f r a n ç a i s , 42 p.c. n
eparlent que le flamand?
Daar is het immers niet om te doen.
Wat is de moedertaal der bewoners van België - Vlaamsch of Fransch? De
groepeering der commissie zou misschien kunnen antwoorden op de vraag: ‘Welke
is de graad van geleerdheid der bewoners’, voor zoover zich die geleerdheid uitspreekt
in talenkennis? Maar daarmee heeft de statistiek niets te maken. Zij moet de
getalsterkte der r a s s e n aangeven, zooals zij doet in andere meertalige gewesten,
waar de statistiek op wetenschappelijke wijze wordt opgevat. In België echter wordt
zij ‘wetens en willens vervalscht’.
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Vooreerst met die kwestie der kinderen, die misschien geen taal nog spreken, maar
zeer zeker tot een ras behooren. En dan zal ik de zaak nog bewijzen met zekere andere
cijfers, welker onnauwkeurigheid eenvoudig onvergeeflijk is. De commissie schijnt
namelijk naar de wiskundige nauwkeurigheid der cijfers niet zoo scherp te zien, en
helaas, alweer in het nadeel der Vlamingen.
***
In de telling van 1890, deel I, p. XXXVII der I n l e i d i n g , wordt de onderlinge
verhouding der talen voor geheel het land opgegeven als volgt:

1866

Fransch sprekenden.
49%

Vlaamsch sprekenden.
56%

1880

52%

56%

1890

55%

57%

Hoe kwam zij aan deze cijfers?
Wij nemen, om het antwoord te krijgen op deze vraag, de vollediger opgave ter
hand, namelijk de tabellen op p. XXXVI-XXXVII omtrent de algemeene
geresumeerde uitkomsten der tellingen van 1866, 1880 en 1890.
Deze luiden als volgt:

Fransch alleen

1836.
42.4

1880.
42.6

1890.
41.0

Vlaamsch alleen

50.0

47.5

45.2

Vlaamsch en
Fransch

6.4

8.1

11.6

I l s'e s t p r o d u i t , wordt aldaar gezegd, d e p u i s 1830 u n e c e r t a i n e
diffusion dans la connaissance simultanée des langues
française et flamande.
De tweetaligen behooren, voor de statistische commissie, tot de beide rassen. Wij
zagen dit alreeds.
Betreffende 1866 dus maakt zij de uitkomsten tot de volgende:
Fransch: 42.4 plus 6.4 tweetaligen = 49 (in plaats van 48.8).
Vlaamsch: 50 plus 6.4 tweetaligen = 56 (in plaats van 56.4).
Betreffende 1880:
Fransch: 42.6 plus 8.1 tweetaligen = 52 (in plaats van 50.7).
Vlaamsch: 47.5 plus 8.1 tweetaligen = 56 (in plaats van 55.6).
Betreffende 1890:
Fransch: 41 plus 11.6 tweetaligen = 55 (in plaats van 52.6).
Vlaamsch: 45.2 plus 11.6 tweetaligen = 57 (in plaats van 56.8).
De wiskundige grondbeginselen der Belgische statistische commissie verdienen
zeker geen hoogen lof, als wij zien, dat zij, de globale resultaten aangevend, 50.7
opvat als gelijkstaande met 52, en 52.6 als gelijkstaande met 55.
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Daarbij constateeren wij dat de (onwillekeurig?) begane dwalingen telkens geschied
zijn in het voordeel der Fransche groep, en bij velen die de zaak niet uitplozen, de
overtuiging deden ontstaan - de ‘overtuiging’, omdat officieele gegevens het
algemeene vertrouwen bezit en en dit ook behooren te verdienen - dat de onderlinge
verhouding der groepen zich wijzigt in anderen zin als overeenstemt met de waarheid.
Zeer nauwkeurige cijfers mogen wij van een statistische commissie verwachten,
geen verkeerde.
Dezelfde cijfers beschouwen wij thans voor 1900. Wij zagen reeds dat de kinderen
beneden de twee jaar in de statistiek omtrent de talen geheel werden verwaarloosd:
een gebrek waardoor de Vlaamsche groep in 't onrecht werd gesteld, op grond van
het feit dat de nataliteit veel hooger is bij de Vlamingen dan bij de Walen.
Fransch: 40.6 plus 12.4 tweetaligen = 55 (in plaats van 53).
Vlaamsch: 44.5 plus 12.4 tweetaligen = 58 (in plaats van 56.9).
Nogmaals dus wordt 55 opgegeven in plaats van 58, en alweer is de dwaling in
het voordeel der Fransche groep.
Bleek uit de herhaalde misrekeningen niet reeds een neiging om de cijfers te
vervalschen ten voordeele der Fransche groep, zoo zoude ik ervan afzien te wijzen
op een andere verkeerde opgave, voorkomende op blz. XLV van de I n l e i d i n g
der telling van 1900.
De vorderingen gemaakt door de Fransche groep, sinds 1866, vinden wij aldaar
aangeduid als volgt:
1866

40%

(in plaats van 49);

1880

52%

(in plaats van 50.7);

1890

55%

(in plaats van 52.6);

1900

55%

(in plaats van 53).

Het cijfer van 1866 moet zijn, niet 40, doch 49. Ongetwijfeld een drukfout. Doch,
hoe grof ook, is zij wel onwillekeurig?
***
Nog een laatste opmerking:
E n 1900, c o m m e n o u s l'a v o n s d i t (aldus blz. XLV der I n l e i d i n g ), l e s
e n f a n t s n o n e n c o r e à l'â g e d e p a r l e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e
n e p a r l a n t a u c u n e l a n g u e . E t l'o n a c o m p r i s , d a n s c e t t e
c a t é g o r i e , d e s e n f a n t s â g é s d e p l u s d e d e u x a n s , p u i s q u 'e l l e
c o m p r e n d 350,263 h a b i t a n t s , a l o r s q u e l e n o m b r e d e s e n f a n t s
d e 2 a n s e t m o i n s e s t 327,696.
Het hoofdbeginsel, dat alreeds zelf niet te billijken is, was nu eenmaal: van de
kinderen beneden de twee jaar een afzonderlijke groep maken. De statistische
commissie is er dus van afgeweken, en niets meer meent zij tot verontschuldiging
voor zulke vervalsching te moeten aanvoeren dan doodeenvoudig het feit te
constateeren.
Zij hoefde van een eenmaal vastgesteld principe niet af te wijken en toonde hier
nogmaals dat zij het met de wiskundige nauwkeurigheid zeer ruim neemt, zoodat
wij een niet bijster hoog idee krijgen van haar wetenschappelijk karakter.
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In deze beschouwingen meende ik te moeten treden, alleen maar om het hooger
uitgesproken oordeel te rechtvaardigen, dat de Belgische officieele talenstatistiek
geen onbeperkt vertrouwen verdient. En jammer genoeg; de middelen om de cijfers
te rectificeeren, staan niet ter beschikking. Tegen wil en dank moeten wij dus met
de officieele cijfers wel vrede nemen.
Op deze feiten, die den indruk geven eener gewilde vervalsching, heb ik gemeend
te moeten wijzen, omdat ik hoop dat zij bij de thans aanstaande volkstelling vermeden
zullen worden.
AUG. GITTEE.

Uit onze Takken.
A a l s t . Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling. Op 3 April handelde de
heer Arthur Buys over ‘De kantnijverheid uit een oogpunt van stambelang’. Uit de
ontwikkelingsgeschiedenis van dit Vlaamsch kunstbedrijf blijkt ten volle, dat de
huidige toestand er van zeer onderdoet voor het glorierijk tijdperk van vroeger. Ook
dringt zich een spoedige terugwerking op, wil men die huisnijverheid die aan tal van
Vlaamsche vrouwen een broodwinning verschaft, niet zien tenietgaan.
Op Maandag 19 April had er een voordracht-concert plaats. De heer Edward de
Keyser, voorzitter van Tak Mechelen, trad als spreker op met een ‘Overzicht der
geschiedenis van het kunstlied’, onderwerp dat hij op uitstekende wijze behandelde.
Hij hield vooral stil bij de toondichters van kunstliederen, waar-
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van hij de eigenschappen uiteenzette; door een zanger of zangeres werd een hunner
gewrochten uitgevoerd, waarvan reeds te voren de hoedanigheden aangetoond waren.
De voortreffelijke manier waarop deze liederen gezongen werden, droeg er veel
toe bij om de degelijkheid van de voordracht nog meer te doen uitkomen.
Door de juffrouwen L u c i e en E l v i r e H a v e n werden een drietal stukken voor
piano en cello uitgevoerd.
A n t w e r p e n . Door de afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ werd op Woensdag
21 April een avond ingericht gewijd aan den dichter-componist Gentil Antheunis.
De heer Omer Wattez hield een voordracht over hem, terwijl door den heer J. Dirickx
liederen werden gezongen, die den aanwezigen werden aangeleerd.
L i e r . Op 26 April richtte de Tak een publieke voordracht met muziek in. Het waren
de heer en mevr L Lambrechts die handelden over ‘Het moderne Lied in
Vlaamsch-België.’ Van de bijzonderste hedendaagsche Vlaamsche toondichters
werden liederen uitgevoerd.
M e c h e l e n . Op 29 Maart werd de verplichte jaarlijksche algemeene vergadering
gehouden; uit de lezing van de verslagen van den secretaris en van den penningmeester
bleek, dat de Tak veel en goed werk verricht heeft en dat de geldelijke toestand
gunstig is.
Bij de gedeeltelijke hernieuwing van het bestuur werden herkozen de heeren A.
Desmet, Fr. Delvaen en A. Borms; terwijl de heer J. van Aerschot aangewezen werd
als secretaris voor de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, en de heer H.
Verheyden het am t op zich nam van feestcommissaris.
Al het overige van de maand werd ingenomen door de propaganda voor de
aanstaande B e i a a r d c o n c e r t e n , welke dit jaar bijzonder schitterend beloven te
zijn.

Stamverkeer.
Het artikel, dat we schreven over het Nederl. Maandblad van den Belgischen
Toeristenbond heeft uitwerking gehad: een zeker aantal onzer leden hebben zich als
leden van den B.T.B. aangemeld. Voor hen, die 't nog willen doen, stellen we ons
steeds beschikbaar. Zie Maart-nr., blz. 54. Noordnederlandsche leden kunnen f 1.60
voor hun lidmaatschapkaart zenden aan Mr. W. Dicke, algemeen
secretaris-penningmeester, Singel 157, Dordrecht. Ik betaal de bijdrage hier. Zoo
worden onkosten gespaard.
Nu hopen we wel, dat de Noordnederlandsche leden, die zich hebben aangemeld,
dit jaar wel een reisje naar België zullen doen en bij die gelegenheid Vlaanderen niet
zullen vergeten.
Het is zonderling: voor verreweg het grootste aantal reizende Noordnederlanders,
ook voor hen, die België bezoeken, blijft Vlaanderen een onbekend land. Jaarlijks
bezoeken, volgens de statistiek van het hotelwezen, 10.000 Hollanders Brussel met
verblijf van meer dan één dag. In onze Ardennen krioelt het 's zomers van
Noordnederlanders. Doch in Vlaanderen worden we van dien stroom zoo goed als
niets gewaar. Waaraan ligt dit? Ongetwijfeld aan gebrek aan reclame. Perk's boekje
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heeft de Ardennen bekend gemaakt. Voor onze Belgische Ardennen is sedert jaren
ook officieel reclame gemaakt. Voor Vlaanderen niet. En nochtans zijn onze steden,
met hun forsche gedenkteekenen van middeleeuwschen bloei, een bezoek meer dan
overwaard. Daarvan kunnen die stamgenooten, die in den laatsten tijd een bezoek
brachten aan Gent, getuigen.
Werd in 't verleden geen reclame gemaakt, daarin komt verandering. Door de
Gentsche stedelijke regeering zelf werd een Commissie tot bevordering van het
vreemdelingenverkeer aangesteld. Daarin is Groep België vertegenwoordigd door
haren secretaris, die de leiding krijgt der reclame in Holland; de Gentsche Tak is
daarin vertegenwoordigd, door zijn bestuurslid Joh. Lefèvre. De Gentsche Tak zal
zich namelijk belasten met het terechthelpen van Noordnederlanders, die een bezoek
aan deze stad willen brengen; hij zal hun gaarne, zoo mogelijk, gevraagde diensten
bewijzen. Door de stad Gent zijn tot onze beschikking gesteld een aantal exemplaren
van den Gids van Gent in 4 talen, met de afbeeldingen der monumenten. Leden van
het Verbond kunnen kosteloos, tegen opzending van 5 cent voor port, een ex.
verkrijgen op ons kantoor voor Stamverkeer, 15 Willemstraat, Den Haag. Zoo
eveneens een Gids voor Brugge.
Belgische leden, die een reisje in Holland willen doen, kunnen bij mij kosteloos,
tegen toezending van portkosten, gidsen met plattegronden van Hollandsche steden,
die ze willen bezoeken, bekomen.
Ten slotte: Zooals het voorgaande jaar, zal ik met een groep studenten van het
Gentsche Athenaeum, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam bezoeken.
Collega's Middelbaar Onderwijs, die over een dergelijk schoolreisje wenschen
ingelicht te worden, kunnen bij mij terecht.
H. MEERT,
20 Spiegelstraat, Gent.

De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.
Het is nu ruim zestien jaar geleden dat, in den vorm van een Naamlooze
Vennootschap, met den heer L.H. Smeding als bestuurder, ‘De Nederlandsche
Boekhandel’ te Antwerpen werd opgericht, dank zij het initiatief van een groep
Nederlandsche uitgevers, die vonden dat er iets gedaan moest worden om
Vlaamsch-België tot afzetgebied van hun handel te maken, dank zij in het bijzonder
den heer S. Warendorf, uitgever te Amsterdam. Tot dan toe had de handel in
Nederlandsche boeken in België zich grootendeels bepaald tot het opruimen van wat
aan de Hollandsche markt was afgedankt, tot het doen komen met veel onkosten van
de boeken die door den een of anderen liefhebber besteld werden en geen enkele der
zaken die met het doel om Nederlandsche boeken aan den man te brengen was
opgericht, was tot voor zestien jaar levensvatbaar gebleken.
De aandeelhouders van de nieuwe onderneming waren uitgevers, welke niet alleen
den verkoop van Nederlandsche boeken wilden vergrooten, maar ook onrechtstreeks
tot doel hadden winst van hun geld te maken. En het was dus een in alle opzichten
verheugend verschijnsel dat de zaak reeds het vierde jaar van haar bestaan dividend
begon uit te keeren; in 1907 bedroeg dit dividend 10½% van het aandeelenkapitaal.
Met een klein personeel begonnen, was het in de eerste jaren hard werken en een
bewijs voor den bloei van de onderneming is eveneens te vinden in de omstandigheid
dat dit aanvankelijk klein personeel thans reeds tot een twintigtal personen is
aangegroeid.
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De werking van den Nederlandschen Boekhandel in al haar bijzonderheden nagaan
zou te verleiden. Laten wij alleen zeggen dat door het uitgeven van ontelbare
prospectussen, door het verspreiden van catalogi een voortdurende propaganda werd
gemaakt en dat de Vennootschap geen gelegenheid heeft laten voorbijgaan om de
kennis van het Nederlandsche boek in België uit te breiden.
Zoo werd in 1896, ter gelegenheid van het Nederl. Taal- en Letterkundig Congres
te Antwerpen gehouden, haar hulp ingeroepen voor het inrichten van een
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Kantoor van den Bestuurder.

Winkel van den Ned. Boekhandel.

tentoonstelling van boeken enkel handelende over Nederl. taal- en letterkunde; zij
deed toen den eersten, meer uitgebreiden C a t a l o g u s v a n N e d e r l a n d s c h e
t a a l - e n l e t t e r k u n d e verschijnen. Later gaf zij een C a t a l o g u s v a n
Va k b o e k e n uit, ter gelegenheid van een te Antwerpen gehouden
nijverheidstentoonstelling. Zoo ontstonden verder de C a t a l o g u s v a n l a n d - e n
t u i n b o u w w e r k e n , op de tentoonstelling van vee- en landbouwartikelen te
Brugge, de C a t a l o g u s v a n r e c h t s g e l e e r d e w e r k e n bij een rechtskundig
congres te Brussel, de C a t a l o g u s v a n g e n e e s - e n n a t u u r k u n d e , bij een
der Vlaamsche natuur- en geneeskundige Congressen, de C a t a l o g u s v a n
g e z o n d h e i d s l e e r e n g y m n a s t i e k , enz. enz., tot de Nederl. Boekhandel in
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1906, bij het 29e Nederl. Congres te Brussel belast werd om, met geldelijke toelage
der Belgische regeering, een tentoonstelling van Nederl. boeken in te richten, te
welker gelegenheid een A l g e m e e n e C a t a l o g u s v a n N e d e r l a n d s c h e
b o e k e n u i t N o o r d e n Z u i d het licht zag, waarvan einde 1908 een nieuwe,
vermeerderde uitgave verscheen; een en ander werd in talrijke exemplaren verspreid.
Om slechts een klein bewijs te geven welke prachtige uitkomsten de oprichting
van den Nederlandschen Boekhandel had, laten wij hier enkele gegevens volgen
aangaande den verkoop van verschillende werken: zoo beliep het debiet van J a n
t e n B r i n k 's G e s c h i e d e n i s d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e , van
M a x R o o s e s ' H e t S c h i l d e r b o e k , R u b e n s , Va n D y c k , J o r d a e n s
verscheidene honderden; van boeken over nijverheid, over electriciteit en meer
bepaald van het werk D e L o c o m o t i e f , door H a r t e r i n k en M o r k werden
ver over de 500 exemplaren verkocht en dat onder vakmenschen, zooals de
machinisten van den Staat die ten onzent nooit een Vlaamsch handboek hun vak
betreffende in handen hebben gehad. Van K e p p e r : D e Z u i d -A f r i k a a n s c h e
O o r l o g , R o o s e s ' D e s c h i l d e r k u n s t zijn ver over de 1000 exemplaren
geplaatst; thans nog is men bezig met de verspreiding der nieuwe uitgave van de
E n c y c l o p e d i e van W i n k l e r P r i n s , waarvan reeds meer dan 1000 exemplaren
verkocht werden.

Benedenkantoor.
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Daarenboven werd door de voortdurende verspreiding van hoogergenoemde
prospectussen, door de uitwerking der catalogi de lust tot lezen opgewekt, zoodat
wij mogen zeggen dat het geestesleven in Vlaanderen op weg is zich ernstig te
ontwikkelen, dat er reeds een ernstige kern is ontstaan van koopkrachtige liefhebbers
van boeken uit den modernen tijd, dat de Nederlandsche vakliteratuur voor veel
werklieden reeds een behoefte is geworden en dat, ten spijt van de mindere
ontwikkeling der Vlamingen door gebrek aan middelbaar onderwijs, veel vergoed
wordt door studie op later leeftijd. Het is een teeken des tijds dat de ‘Nederlandsche
Boekhandel’ nu in verbinding is met ongeveer 150 binnenlandsche boekhandelaars,
waaronder veel kleine, die geregeld het maandelijksch ‘Letterkundig Overzicht’
ontvangen, waardoor zij in staat zijn om het publiek te bedienen.
Zoo werd het ijzer gesmeed wijl het warm was en dat de ‘Nederlandsche
Boekhandel’ op het gepaste oogenblik is gekomen bewijst de sympathie waarin hij
zich steeds van wege de Vlaamsche bevolking, tot welke denkwijze zij ook behoort,
heeft mogen verheugen. De Vlaamschgezinden hadden weldra begrepen welken
machtigen steun zoo een instelling hun kon verleenen bij hun werking voor het
verspreiden van Vlaamsche literatuur.
Voor het Vlaamsche volk, dat nog zooveel te kampen heeft tegen een veel sterker
volk, een uitgebreider taal en een machtigen finantieelen invloed van Fransche zijde,
is het èn voor het stambewustzijn èn voor de ontwikkeling der Vlamingen te wenschen
dat een handel als de ‘Nederlandsche Boekhandel’ zich steeds in grooten bloei mag
verheugen, dat zijn werking door niets beperkt blijft. Het is tevens te wenschen dat
de Nederlandsche uitgevers door alle hulpmiddelen dien boekhandel ondersteunen
in de werkelijk zware en alleen door volharding en wilskracht te volvoeren taak om
de Nederlandsche boeken in België meer en meer bekend te maken.

Postzegelafdeeling.
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Bezending in dank ontvangen van: H.D.H. Bos-Boom, Den Haag; Dr. J.W.
Wicherinck, arts, Alkmaar; Fassotte, Parijs; A.J. van Zon & Co., stokerij, Rotterdam;
mej. J.J. Jacobs, Frischgewaagd, Transvaal.
H. MEERT.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Stamverkeer.
Een heer uit Nijvel (Nivelles), Waalsch België, wenscht zijn zoon, 12 jaar oud,
gedurende de groote vacantie (Augustus-September) naar Holland of Vlaamsch
België te sturen om Nederlandsch te leeren en wil een Vlaamschen of Hollandschen
jongen, die Fransch wenscht te leeren spreken gedurende dien tijd in ruil in huis
nemen.
Inlichting geeft het Secretariaat van Groep België, 20 Spiegelstraat, Gent.

Zuid-Afrika
Uit de jaarverslagen der Z.-Afr. Afdeelingen.
Potchefstroom.
De Afdeeling mag met voldoening terugblikken op het verstreken jaar.
Vijf ledenvergaderingen werden gehouden, terwijl ook eenige gezellige
bijeenkomsten der leden met hunne dames plaats vonden.
De heeren J. Lub, Prof. P.J. Muller en J. Kamp hielden elk een lezing. Zij mochten
zich in flinke belangstelling verheugen.
Het hardst werd wel gewerkt voor den welgeslaagden Arbous-Post-avond.
De verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina werd als gewoonlijk recht gezellig
gevierd en bijzonderen luister werd aan het feest bijgezet, door de aanwezigheid van
den Con.-Gen. F.M. Knobel. Alle hulde komt toe aan de feestcommissie, onder
voorzitterschap van den heer J.M. Pons voor de regeling van dezen uitstekend
geslaagden avond.
De Afdeeling droeg bij aan den A.N.V.-prijs.
In kleineren kring zorgde de Afdeeling voor het instandhouden en bevorderen
onzer schoonetaal, door het uitloven van drie prijzen voor de beste voordracht en
drie prijzen voor het beste opstel van de jongens van het Weeshuis.
De voordrachten werden ten beste gegeven op een gezellige bijeenkomst en
algemeen was de verrassing, dat de knapen zoo uitstekend voor den dag kwamen,
zoodat de prijzen ten volle verdiend mochten heeten; ook de opstellen waren niet
zonder verdienste.
Ten slotte deelt het bestuur met voldoening mede, dat dank zij zijn streven, het
aan de Nederlandsche firma Eysbouts, van Asten (Noord-Brabant), gelukt is de
levering te krijgen van een torenuurwerk met klokkenspel voor het stadhuis van
Potchefstroom.
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Johannesburg.
Het eerste jaarverslag herdenkt met dankbaarheid de oprichters der Afdeeling: de
heeren Beyers, Krouse, Jooste, Erasmus, Lub, Broers, Huysman, Begeman, Generaal
Muller en Krabman.
Het ledental klom tot 123.
Het Hoofdbestuur steunde de Afdeeling in haar eerste levensjaar op krachtige
wijze.
Een propagandacommissie bewees uitstekende diensten.
Een examen werd gehouden voor kinderen van de W.W. Rand scholen, waaraan
door een 70 werd deelgenomen. Als prijzen werden uitgeloofd: Gouden penning, 1e
prijs hoogere afd., F. Obermeyer, Jeppe-Instituut; Gouden penning, 1e prijs lagere
afd., Jan van Nus, Mayfair, Goevernementschool; Zilveren penning, 2e prijs hoogere
afd., Lettie Brink, Langlaagte, Weeshuis; Leesboek, 2e prijs lagere afd., Helena
Schlotfeldt, Duitsche school.
Aanmoedigingsprijzen werden gegeven aan Johanna Hattingh en Hester Botha
van de Weeshuisschool Langlaagte.
Eervolle vermeldingen verdienden L. Beerstecher en Catharina Zimmerman van
de Duitsche school, Thomas Vos en Christiaan Kriel van de Ireneschool en Maria
van Rooyen van Langlaagte, Weeshuisschool.
Bijgedragen werd in den A.N.V.-prijs voor de Kaapsche Taalbondexamens.
Verschillende uitgaven van het A.N.V., alsmede de Liederbundel der N.Z.-A.V.
werden verspreid.
De heeren A. v.d. Broek en D. Krabman werden uitgenoodigd de stadsbibliotheek
bij voortduring te raden in den aankoop van Holl. werken. Laatstge-
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noemde hield ook voordrachten over het A.N.V. in verschillende debatsvereenigingen
op den Rand.
Met dankbaarheid wordt het werken der B.-C. in Zuid-Afrika herdacht.
Een postzegelafd. werkte ten bate van Vlaanderen.
Een lijst van boeken voor Engelschen om Hollandsch te leeren werd bekend
gemaakt.
***
Deze Afdeeling heeft 15 April haar eerste jaarfeest gegeven. De Hollandsche geest
spreekt het best uit het programma, dat de volgende nummers bevatte:
1. Openingswoord door den voorzitter, den heer F.W. Beyers, L.W.V.
2. Alleen, van L.M. Giesen, zang-solo, mej. Kate Opperman.
3. Die President gaat voorbij, schets van J. Lub, door mevr. Engel-Wilson.
4. Jonge Liefde, van J. Mann, zang-solo, mej. Henrie van der Hoven.

Onthulling van den gedenksteen in de Ned. Herv. Kerk te Pretoria, door Consul-Generaal Knobel
(Foto Ch. Sachse). Ter gedachtenis aan de Nederlanders en oud-Nederlanders, gevallen in den
Zuid-Afrikaanschen oorlog 1899-1902.
(Zie ook de afbeelding van dezen steen in Neerlandia Januari 1908, blz. 11).

5. Proloog uit ‘Paljas’, zang-solo, de heer S.F. Epstein.
6. Uitdeeling der prijzen van het examen In de Hollandsche taal gehouden in 1908.
Toespraak van Ds. L.E. Brandt.
7. Ballade (viool en piano), van Willem Kes, door de heeren J.W. Knoll en J.
Leyds.
8. Slaap Zacht, van Lange, zang-solo, mej. Henrie van der Hoven.
9. Een Kerstmisavond, schets van J. Lub, door mevr. Engel-Wilson.
10. De Visschersbruid, van J. Beltjens, zang-solo, mej. Kate Opperman.
11. Holland, van Andriessens en A.N.V.-Lied, van Hullebroeck, zang-solo, de heer
S.F. Epstein.
12. Sluitingsrede, door Ds. J.F. Botha, van Jeppestown. De avond had zelfs volgens
The Star een beslist succes.

Kaapstad.
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Het jaarverslag schetst de oprichting in Juli op aansporing van Dr. Godée Molsbergen,
uit Stellenbosch.
Het eerste bestuur bestond uit de dames: mevr. E.M.C. Loopuyt-Maas, mej. O.
van Oordt en de heeren J.E. Vixseboxse, voorzitter; J.P.L. Volsteedt, onder-voorzitter;
M. Wartena, eerste-secr.; J. Kofoed,
15 Oct. werd een welgeslaagden Verbondsavond getweede-secr.; F.W. Hesse,
penningm. en J.H.H. de Waal. geven, waarop 600 personen tegenwoordig waren.
Een gebouw in Koningin Victoriastraat werd gehuurd als Vereenigingslokaal.
Een paar leden gaven een renteloos voorschot om het in te richten; in Februari
werd het feestelijk ingewijd. De bibliotheek van ‘Hollandia’ werd er in gehuisvest
en de Rotterdamsche Boeken-Commissie vulde den voorraad aan.
Een beroep wordt gedaan op alle leden der Afd. om de boekerij te vermeerderen.
Verscheiden leden gaven gehoor aan den oproep van het bestuur om hun
jaarbijdrage te verhoogen. Het ledental heeft de 100 reeds overschreden.
Plannen worden gemaakt voor de inrichting van een leeszaal, een zangclub en een
rederijkerskamer.
Met ingenomenheid neemt de redactie van Neerlandia uit het uitvoerig en opgewekt
verslag nog deze woorden over:
‘G e e n e n k e l e H o l l a n d s c h -s p r e k e n d e i n Z.-A f r i k a , 't z i j m a n
of vrouw die het ernstig meent met het behoud van zijn taal
e n v a n z i j n n a t i o n a l i t e i t b e h o o r t b u i t e n h e t A.N.V. t e s t a a n .’
***
Tot onze spijt noodzaakte de beperkte ruimte ons tot uittreksels uit de belangrijke
Zuid-Afr. Afdeelingsverslagen.
Red.

Oranje en Engeland.
Niet algemeen bekend is, dat er in Engeland een door Engelschen gesticht standbeeld
is met een Nederlandsch inschrift. Het is het standbeeld te Brixham, daar opgericht
ter herinnering aan de landing van Willem III in 1688. Op het voetstuk staat:
‘Engeland's vrijheid door Oranje hersteld.’
De geschiedenis wil dat deze woorden er op geplaatst werden op uitdrukkelijk
verlangen van Nederland's Koning Willem III, die een bijdrage voor de oprichting
van dit gedenkteeken had gegeven.
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West-Indië
Groep Suriname.
Groep Suriname heeft 25 Maart haren leden wederom een zeer nuttigen avond
aangeboden.
Ds. De Haan, pred. bij de Herv. Gem. te Paramaribo, daartoe door het bestuur van
het A.N.V. aangezocht, trad als spreker op met het onderwerp: ‘Het tooneel en zijn
invloed op de zedelijke volksontwikkeling’.
Neerlandia heeft geen plaats voor een verslag der lezing, maar één uitspraak wordt
hier toch overgenomen:
‘In Suriname waar geen hooge kunst te genieten valt zou 't dilettantisme een roeping
te vervullen hebben n.l. het vermaak te verheffen, vaderlandsche nationale gevoelens
aan te kweeken, onze rijke Nederlandsche taal tot zijn recht te doen komen, de
oud-Hollandsche deugden voor ons te doen leven.’

Schoolmuseum te Paramaribo.
Op den 29en Maart j.l. is, in tegenwoordigheid van den Gouverneur van Suriname,
Mr. D. Fock en vele j belangstellenden, het door de ?Vereeniging tot bevordering
van het onderwijs” opgerichte Schoolmuseum fe Paramaribo geopend.
Het Museum, dat beoogt een doorloopende tentoonstelling van alle soorten van
leermiddelen te zijn, zal het onderwijs in Suriname groote diensten kunnen bewijzen.
Verscheidene uitgevers in Nederland hebben reeds present-exemplaren uit hun
fonds van schooluitgaven afgestaan.
Aan het Museum is een leeszaal verbonden, waarin vakbladen en tijdschriften van
allerlei richting, alsmede tijdschriften ter algemeene ontwikkeling ter lezing liggen.

Van het Bestuur en de Afdeelingen der Groep Ned. Antillen.
11 Maart en 13 April werden bestuursvergaderingen gehouden.
Aan de uitvoerige notulen zijn de volgende mededeelingen ontleend.
De heer C.C. Debrot heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger der Groep te
Puerto Cabello aangenomen.
De Afdeeling Aruba benoemde tot onder-voorzitter Ds. G.J. Eysberts et tot
secr.-penningmeester de heer L.C. Kwartsz.
Deze Afdeeling, aldus blijkt uit haar jaarverslag, richtte in 1908 een welgeslaagd
St. Nicolaasfeest in en deelde een prijs uit aan schoolkinderen voor het beste opstel
in de Ned. taal.
De veldoogst op Aruba is zoo meegevallen, dat voorgesteld werd de gelden voor
de noodlijdenden aldaar niet uit te keeren. Het Groepsbestuur heeft de Afdeeling in
overweging gegeven het geld te bestemmen voor steun aan de vele weduwen, die te
arm zijn aan het Gouvernement het bedrag te betalen om de gronden, waarop zij
wonen, op haar naam te doen overschrijven.
Voor de noodlijdenden kwam ook nog een gift in van het bestuur der Groep Ned.
Indië.

Neerlandia. Jaargang 13

Op Curaçao is een Jongelieden-Afdeeling opgericht, die onder leiding zal staan
van den heer H.J. Vooren, onderwijzer.
Het bestuur der Afdeeling Bonaire bestaat thans uit de heeren: Pastoor W.G.
Willems, voorzitter; C.J. Krijt, secretaris-penningm.; J.A.R. Herrera, P.L. de Haseth,
N. van Meeteren Hz. en C.A. Nouel. Het aantal leden bedraagt 23.
Door den heer J.V. Monsato werd een orkest samengesteld, dat zich op een
muziekavond, te houden 27 April, zou laten hooren.
De beide verslagen maken ook nog melding van plannen ter viering van de
heuglijke gebeurtenis, waarvoor een commissie werd benoemd in samenwerking
met de Ned. scheepsmacht, in de Caraïbische zee verblijf houdend. Voor de
vergaderingen dier commissie werd de zaal van den Kolonialen Raad beschikbaar
gesteld. De Weleerw. heer V. Zwijsen bood aan een voordracht te houden over
Vondel' Geboortklock van Willem van Nassau.
Ook van de andere eilanden kwam bericht, dat men de geboorte van den Oranjetelg
zou vieren.
***
Uit het jaarverslag dat ook de gebeurtenissen tengevolge der Venezolaansche kwestie
behandelt, blijkt nog, dat de Groep Ned. Antillen op aangename en nuttige wijze
samenwerkt met ‘Onze Vloot’ en de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
Met dankbaarheid wordt gewag gemaakt van de Gouvernementssubsidie.
Het Ned. Lied, tot heden zoo goed als onbekend in de Kolonie, wordt door het
bestuur verbreid.
Aan de beide vertegenwoordigers der Groep, de heeren Dr. Boeke en Luit. Snijders
worden woorden van groote erkentelijkheid gewijd.
Het ledental bedraagt thans ruim 300.

Amérika
Nederlandsch Onderwijs in Argentinië.
Over het Nederlandsch Onderwijs in het buitenland komt in het Febr.-nr. een artikel
voor van Jhr. Mr. Van Nispen tot Sevenaer, dat bijzondere aandacht verdient. Ten
volle met dit artikel instemmende herinnert het mij aan een reeds te lang uitgestelde
belofte om een artikel voor Neerlandia te schrijven over het Nederlandsch onderwijs
in Argentinië. Ik deel eerst iets mede over dat onderwijs, om dan terug te komen op
de hoofdstrekking van het stuk van den heer Van Nispen.
Uit mijn dezer dagen verschenen werk over Argentinië*) zullen de lezers, naar ik
vertrouw, eenige meerdere kennis over dit belangrijke, in de toekomst ongetwijfeld
z e e r belangrijke, land, hebben kunnen verkrijgen. Tevens zullen zij in dat werk een
uitvoerige beschrijving van de Nederlandsche kolonies in Argentinië gevonden
hebben. Hier zij slechts in herinnering gebracht, dat de voornaamste dezer kolonies
gevestigd zijn in B u e n o s -A i r e s , R o s a r i o , T r e s A r r o y o 's en C h u b u t . De
laatste is de Transvaalsche Boerenkolonie, die om onderscheidene redenen zonder
bezwaar bij de kolonies van Nederlandsche afstammelingen gerekend mag worden.
*) A r g e n t i n i ë , e e n b e l a n g r i j k l a n d o o k v o o r N e d e r l a n d e r s , N.V.
Drukkerij ‘Vada’, Wageningen, 1909.
De hierbij afgedrukte foto's zijn ook uit dit werk.
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Terwijl voorts nog hier en daar in Argentinië eenige kleinere Nederlandsche
nederzettingen verspreid liggen.
In Buenos-Aires bestaat de kolonie voor een deel uit meer aanzienlijken en
meervermogenden, en voor een klein deel is dit ook het geval in Rosario, voor het
overige bestaan de kolonies meestal uit werklieden, landbouwers en eenige burgers
(winkeliers enz.) die bijna allen een vrij goed bestaan hebben.
De Transvaalsche Boerenkolonie vertoont natuurlijk een
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eigen karakter en is onder de Nederl. landbouwende bevolking de meest vermogende.
De landbouwers en werklieden zijn meestal afkomstig uit de emigratie van 1889/91.
Hoe weinig afgerond het begrip van Nederlandsche kolonie vooral in een groote stad
als Buenos-Aires (1.200.000 inwoners) is en hoe moeilijk de grens te trekken valt,
zoo kan het getal Nederlanders en Nederl. afstammelingen, die hun oude nationaliteit
nog bewaard hebben en die eenigszins meeleven, en dus bij de Nederlandsche kolonies
geteld kunnen worden, geraamd worden in Buenos-Aires, Rosario en Tres Arroyo's
ieder op ongeveer 600 zielen, in Chubut op 400 zielen, terwijl men de kleinere
Nederlandsche nederzettingen op 300 zielen schatten kan. Alzoo te zamen ongeveer
2500 zielen, al sta ik natuurlijk niet in voor de algeheele juistheid der cijfers. Het
geheele getal van hen die

Transvaalsche Boerenkolonie in Chubut.

Nederlandsch bloed in de aderen hebben zij het ook min of meer verdund, mag wel
geschat worden op 4 à 5 duizend zielen. (Zie het hoofdstuk ‘Nederlandsche kolonies
in Argentinië in mijn bovengenoemd werk*)). Uit deze cijfers blijkt tevens hoevele
Nederlandsche afstammelingen reeds in weinige jaren in den stroom van het
Argentijnsche volk zijn ondergegaan. De ouders spreken gewoonlijk nog
Nederlandsch, de jongeren maar zelden of in het geheel niet meer. Zij kunnen het
echter gewoonlijk nog wel verstaan. In huis spreken de ouders hun kinderen in het
Nederlandsch of in een mengelmoes van Spaansch (de landstaal) en Nederlandsch
toe, de kinderen antwoorden in het Spaansch.
Wat de Nederlandsche taal bij velen nog levendig heeft gehouden is vooral de
Hollandsche Bijbel. Dit deden ook de godsdienstige samenkomsten waarbij in het
Nederlandsch gesproken werd en de Zondagscholen, waarin in het Nederlandsch
onderwijs gegeven werd. Ook leest men Nederlandsche bladen en zijn er in de laatste
jaren Nederlandsche Vereenigingen tot versterking der nationale banden opgericht,
waaronder de ‘Wilhelmina-Vereeniging’, de zelfstandige Afdeeling van het Algem.
Nederl. Verbond in Buenos-Aires vooraanstaat. Ook mag als uiting der nationaliteit
en als middel tot hare verlevendiging niet vergeten worden de instelling van
jaarlijksche Koninginnefeesten (ter viering van den jaardag van H.M. de Koningin)
*) A r g e n t i n i ë , e e n b e l a n g r i j k l a n d o o k v o o r N e d e r l a n d e r s , N.V.
Drukkerij ‘Vada’, Wageningen, 1909.
De hierbij afgedrukte foto's zijn ook uit dit werk.
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van welke instelling R o s a r i o de eer toekomt. Nederlandsch o n d e r w i j s werd
er echter tot nog toe niet of zeer weinig gegeven. Vroeger was in Buenos-Aires wel
reeds een poging beproefd maar deze mislukte om verklaarbare redenen. Aan de
firma Ackerman & Van Haaren (hoofdkantoor te Antwerpen), komt een woord van
lof toe, dat zij voor de kinderen van hen die verbonden waren aan haar havenwerken
bij Rosario, een onderwijzer uit Nederland liet komen (de heer Noordenbos, thans
te Amsterdam), die een tweetal jaren op het eiland bij Rosario aan enkele kinderen
onderwijs gaf.
Voorts is er thans nog een begin van een Nederlandsche school in de Baraccas
(een wijk van Buenos-Aires), waar juffr. Heine haar best doet een middag in de week
aan een aantal kinderen Nederlandsch onderwijs te geven, welke school echter geheel
gereorganiseerd moet worden, en daartoe wacht op een hoofdonderwijzer uit
Nederland. Het geestelijk en nationaal verval is door deze geringe pogingen - hoezeer
te waardeeren ook - niet gestuit geworden. Het jongere geslacht groeit op in den
Argentijnschen geest, waarin zich de geest en het karakter der Romaansche volken
sterk uitspreekt. Reeds hiertegen hebben wij als Nederlanders, die veelszins een
andere, een meer ernstige en meer degelijke levens- en wereldbeschouwing hebben,
voor onze stamverwanten en hun kinderen ernstig bezwaar.) Bovendien heeft de
Argentijnsche geest, evenals die van alle vooruitstrevende volken een sterk
uitgesproken
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nationaliteitsgevoel, waardoor men op andere volken en hun taal met eenige
minachting nederziet. Voor het Engelsch en de Engelschen heeft men, en niet zonder
reden, eenig respect. (De Engelschen, hun geld en hun taal zijn ook in Argentinië
niet zonder invloed). Het Nederlandsch wordt echter weldra door de Nederlandsche
kinderen als zij naar de Argentijnsche scholen gaan veracht, zij weigeren het te
spreken. Duidelijk heb ik meer dan éénmaal kunnen opmerken, dat zij er zich voor
schamen. Niet weinigen verachten met het Nederlandsch al wat met ‘die oude
Hollanders’ in verband staat, ouders, taal, godsdienst, zeden en gewoonten. Hier
komt nog bij, dat op de Argentijnsch Spaansche scholen de kinderen elkander leeren
kennen, zij krijgen daar hun Spaansche of Italiaansche vrienden en vriendinnen, met
wie zij straks, vaak op zeer jeugdigen leeftijd, naar het huwelijksaltaar gaan. Dan
zijn zij geheel verloren voor ons nationale leven. Het is daarom, dat schrijver dezes
bij zijn bezoek aan de Nederlandsche kolonies in Argentinië, waar het eenigszins
kon, naast kerkgemeenten ook s c h o o l g e m e e n t e n gesticht heeft. En wel in de
voornaamste nederzettingen, vanwaar uit dan invloed op de kleinere kolonies in den
omtrek kan uitgaan. Zulke schoolgemeenten zijn gesticht in Buenos-Aires, Rosario,
Tres Arroyo's en Chubut.
In Buenos-Aires bestaat het schoolbestuur uit de heeren Dirks (voorzitter der
‘Wilhelmina-Vereeniging’), Van Hattem, Mr. Chrestman, De Boe en Bening, mannen
van onderscheidene richting, terwijl H.M. Gezant, Z.Exc. L. van Riet, eerevoorzitter
is. Er is daar een schoone samenwerking tusschen de ‘Wilhelmina-Vereeniging’ en
de school, alsook tusschen de meer ontwikkelden en aanzienlijken, en hen die minder
hooge positie in de maatschappij innemen. In Rosario is de heer G.J. van Oppen,
vice-consul, voorzitter van het Evangelisatiebestuur, dat ook tot taak heeft het
Nederlandsch onderwijs te behartigen. In Tres Arroyo's gaat de school rechtstreeks
uit van den kerkeraad der Ned. Geref. Kerk. In Chubut vormen de heeren J.A. Venter,
S. Venter en G. Krüger
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Kijkje in een oerwoud in Argentinië.
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Huis en tuin van den heer Van Hattem te Belgrano.

een comité. Wat de kinderen aanbelangt zoo werd tijdens mijn verblijf in Argentinië
op de lijsten ingeteekend in Buenos-Aires voor 40 à 50 kinderen, Rosario voor 60,
Tres Arroyo's ook voor 60. En wat de gelden betreft zoo moet gezegd worden, dat
de scholen zich mettertijd zeer wel zullen kunnen in stand houden, doch de eerste
jaren moeten zij nog geholpen worden. In Buenos-Aires laten de aanzienlijken zich
in het steunen der school niet onbetuigd, doch het getal der aanzienlijken is niet groot,
terwijl het meerendeel van hen die de school wenschen tot den arbeidenden stand
behoort, de school komt dan ook in de werklieden-wijk, zoodat de aanzienlijken,
willen zij van den onderwijzer voor hun kinderen profiteeren, dit nog door
privaatlessen zullen moeten doen. Desniettemin wordt er voor de benoodigde f 5000.
- toch reeds een f 3500. - jaarlijks saamgebracht. Ook Tres Arroyo's doet wat het kan
en brengt het alleen een heel stuk, het tekort is nog even f 1000. - per jaar. Men
vergete daarbij niet dat het schoolgeld wegens de concurrentie met de Argentijnsche
scholen, waar het onderwijs veelal kosteloos is, zeer laag moest gesteld worden. Hier
te lande heeft zich een Comité voor Nederl. scholen in Argentinië gevormd, dat op
het punt staat zich uit te breiden, en waarvan de heer De Marez Oyens, oud-Minister
van W., H. en N., thans tijdelijk voorzitter is, en ondergeteekende
secretaris-penningmeester. Het Comité zoekt reeds eenigen tijd ijverig naar twee
onderwijzers, één voor Buenos-Aires en één voor Tres Arroyo's, om daarmede te
beginnen. Er bestaat uitzicht er nog in de eerste helft van dit jaar een tweetal heen
te kunnen zenden. Gedurig ontvangt het Comité vragen, ja smeekbeden, uit Argentinië
of de onderwijzers haast komen. Een en ander toont de belangstelling. Maar al sprak
deze zich niet zoo roerend uit, dan nog zal niemand onzer ontkennen van welk groot
belang het bestaan aan wel geordende, vast aaneengesloten Nederlandsche kolonies
in Argentinië is. Ook voor het moederland. Voor handel en verker, voor blijvende
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landverhuizing of tijdelijke emigratie. Zóó blijft er contact, iets wat ook voor het
moederland van het hoogste gewicht is.
Het is daarom zeer bedenkelijk, dat men hiervoor tot nog toe weinig of geen oog
schijnt te hebben. Zij die, hetzij door den nood gedrongen of door ondernemingsgeest
bezield het land verlaten, worden al
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Stoomploeg voor de onafzienbare akkers.

te spoedig beschouwd als voor onze nationaliteit en ons Nederlandsch leven verloren
te zijn. Terwijl men juist van hen, van deze pioniers, zooveel nut kon trekken. Het
is dan ook meer dan erg, dat tot nog toe voor de Nederlanders buiten Nederland z o o
b i t t e r w e i n i g , z o o b i j n a n i e t s van uit Nederland geschiedde. Het is nog
dezelfde onverschilligheid, dezelfde slappe geest waarmede we eenmaal
Nieuw-Amsterdam (thans New-York), de Kaap en zooveel meer kwijt geraakt zijn.
Engeland is juist door de Engelsche nederzettingen buiten's lands groot geworden.
Onze onverschilligheid, onze verwaarloozing van Nederlanders buiten's lands moge
een einde nemen. Andere volken doen geheel anders. Ook op het gebied van
onderwijs.
Er bestaan in Argentinië o.a. een geheele reeks Duitsche scholen (in 1906 waren
het er reeds ongeveer 60), een groot gedeelte wordt daarvan door het Duitsche Rijk
gesubsidieerd (een ander deel zijn o.a. particuliere scholen), en wel met zeer
aanzienlijke bedragen. Zoo ontvangt de Germania Schule in Buenos-Aires Mark
17500 per jaar. Het is een lust deze scholen te zien. Prachtige gebouwen, met een
flinken staf van Duitsche onderwijzers, aangevuld, zoover noodig, met Spaansche,
en in het bezit van een schat leermiddelen. Het onderwijs wordt op deze scholen
geheel in Duitschen geest gegeven. Men zoekt voor de kinderen Duitschland het
g e e s t e l i j k e vaderland te maken waaruit zij leven. Men zoekt hen tot Duitsche
karakters te vormen, leert hen in het Duitsch niet alleen spreken, maar ook denken.
Men geeft van jongs af een geheele Duitsche richting aan hun geest. Er wordt dan
ook niet alleen onderwezen in Duitsche taal, geschiedenis, godsdienst, aardrijkskunde
en literatuur, maar ook onderricht in Duitsche zang en muziek, het kind wordt ingeleid
in de Duitsche rìjmpjes, raadsels, sprookjes, spelen enz. Zóó wordt de geest van het
kind geheel in Duitsche richting geleid. En niemand die de Duitschers in een
wereldstad als Buenos-Aires zag en gadesloeg, zal zeggen, dat zij achteraanstaan.
En wat het opmerkelijkste is: op de naamlijst van de kinderen der Duitsche scholen
vindt men er verscheidene met zuiver Spaansche namen. Kinderen dus die anders
gewis in Spaansche richting geleid zouden zijn geworden, worden dit nu in Duitsche.
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Zoo verliest men niet, maar zoo wint men. Menigmaal heb ik van nabij niet alleen
de bewonderenswaardige inrichting dezer scholen - alles is geheel op de hoogte, naar
de nieuwste eischen ingericht - maar ook de zegenrijke resultaten kunnen gadeslaan.
En naast deze 60 Duitsche scholen in Argentinië, staan wij Nederlanders nu met
niet één school, dien naam waard. Wij staan daar zonder hulp uit het moederland,
zonder onderwijzers, al meer zonder taal en nationaliteitsgevoel. Om van
verwaarloozing van hoogere geestelijke belangen nog niet eens te spreken. Het is
om van te schreien. De meer aanzienlijken sluiten zich bij de Duitschers of Engelschen
aan. De rest verwildert. In het binnenland hebben hier en daar de Engelsche
zendelingen en onderwijzers, g e s t e u n d v a n u i t E n g e l a n d , zich over de
Hollandsche kolonies ontfermd en geven er leiding. Voor ons om rood van schaamte
te worden.
En wat bij dit alles de zaak nog bedroevender maakt, is, dat onze Regeering door
deze verwaarloozing van hen, die althans voor een groot deel nog N e d e r l a n d e r s
zijn, maar bitter weinig oog schijnt te hebben. Kort na mijn terugkeer heb ik bij den
tegenwoordigen Minister van Buitenl. Zaken in audiëntie de noodzakelijkheid en de
wenschelijkheid bepleit, dat hier van regeeringswege geholpen werd. En daarna aan
Z.Exc. nog op verzoek in een uitvoerige memorie de toestanden uiteengezet. Dan,
helaas, het antwoord was gelijk dat door Z.Exc. in de Tweede Kamer gegeven werd
en door den heer Van Nispen in Neerlandia meegedeeld en besproken werd. Niet
alleen werden financieele bedenkingen door Z.Exc. op den voorgrond geschoven,
maar af en toe was Z.Exc. bijna principieel tegenstander van dergelijke subsidie.
Men kon werkelijk den indruk krijgen dat Z.Exc. van oordeel was, dat zulke
Nederlanders maar hoe eer en beter in het vreemde volk moesten opgaan, en dat
Nederlandsche scholen eer schadelijk waren, omdat zij dit assimilatie-proces zouden
tegenhouden. Ten volle ga ik met den heer Van Nispen mede, dat dergelijke
ministerieele uitlatingen z e e r b e d e n k e l i j k zijn. Gelukkig flikkerde aan het eind
van het onderhoud een straaltje van hoop, gelijk ook in de Mem. van Antw. in de
Eerste Kamer, waarop de heer Van Nispen wijst. Maar meer hoop nog geeft de
besliste wijze van optreden ten gunste van het Nederlandsch onderwijs in Argentinië
van onderscheidene leden der Staten-Generaal, waaronder ook den naam van den
afgevaardigde van Nijmegen met bijzondere erkentenis genoemd moet worden. Ik
sluit mij geheel aan bij zijn meening, dat ook het A.N.V. hier een taak te vervullen
heeft. Dat dit Verbond zijnerzijds bij den Minister en bij de Staten-Generaal op steun
voor het
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Nederl. onderwijs in den vreemde dient aan te dringen. De Minister toont in zijn
naderbij komen, voor overtuiging vatbaar te wezen. Het worde meer en meer helder,
dat wij, neen, geen Nederl. kolonie in den vreemde willen, die als een oliedrup op
de wateren drijft, maar dat we ook niet onze stamverwanten en hunne kinderen hals
over kop in den stroom van het vreemde volksleven willen doen ondergaan, maar
dat we hen van den Nederlandschen geest willen doen doortrekken. Zoo kunnen zij
zich bij andere volken aansluiten en de talenten aan den Nederlandschen aard
geschonken tot nut van het vreemde volk aanwenden, het leven van dit laatste
daarmede verrijken. Aanvullend onderwijs, onderwijs alleen in de Nederlandsche
taal is daarom geheel onvoldoende. Wij willen opvoeding en onderwijs in den
Nederlandschen g e e s t .
Ten slotte moet ik hier nog op een ernstig bezwaar wijzen, dat ons bij de
bevordering van het Nederlandsch onderwijs in den vreemde in den weg staat.
Het is de pensioenskwestie en die van het weduwen- en weezengeld. Volgens de
bestaande bepalingen verliest een Nederlandsch onderwijzer, die om naar een school
in den vreemde te gaan, hier ontslag moet nemen alle recht op pensioen. En eveneens
verliezen zijn weduwe en weezen het recht op onderstand. Dit maakt het uitzenden
van flinke onderwijzers, die wel eenige jaren buiten's lands zouden willen werken,
inderdaad zeer moeilijk. Ligt het ook niet op den weg van het Alg. Ned. Verbond
om op wegneming dezer moeielijkheid bij de Regeering aan te dringen?
Dr. J. VAN LONKHUIJZEN.
Rijswijk (Z.-H.), 24 Maart 1909.

Ingezonden
Nederlands en Deens nationaliteitsgevoel.
Het nationaliteitsgevoel is bij de Denen krachtig ontwikkeld na de oorlog van 1866.
Zag men vóór die tijd in Kopenhagen veel Duitse opschriften, omdat het Duits door
de vreemdelingen het meest gebruikt werd, na die tijd zijn die opschriften voor het
grootste deel verdwenen, een bewijs dat, al verstaat de vreemdeling de landstaal ook
niet, hij geen vreemde opschriften nodig heeft, om terecht te komen. Het tegendeel
wordt bij ons dikwils beweerd, om de Franse en Engelse opschriften te verdedigen.
Men zou haast naar een bloedeloze oorlog verlangen, om ons land van deze ergernis
te verlossen. De Denen zijn na de oorlog met de Duitsers op een bizonder goede voet
met Engeland gekomen, maar zij hebben genoeg nationaliteitsgevoel gehad, om de
Engelse taal niet in plaats van de uitgeworpen Duitse in hun opschriften te gaan
gebruiken. Ik kon mij hiervan enkele jaren geleden overtuigen op een boot van de
enige maatschappij die het verkeer tussen IJsland en het overige deel van de wereld
onderhoudt. Deze maatschappij is een Deense, en haar boten varen van Kopenhagen
over Leith, de haven van Edinburgh, naar IJsland. Het kleinste deel van de reizigers
bestaat uit Denen, want dezen bezoeken slechts zelden het eiland voor hun genoegen,
en het handelsverkeer tussen Denemarken en IJsland is van weinig betekenis. In het
reisseizoen bestaan de reizigers bijna uitsluitend uit Engelsen, Schotten en
Amerikanen, die om te reizen, jagen of vissen het eiland bezoeken. Verder zijn er
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op de boten, behalve enkele bewoners van IJsland en de Faeroerne, die ook al geen
grote reizigers zijn, altijd een aantal Schotse of Engelse hitte- en wolkopers en
handelaren in verschillende artikelen. De meeste reizigers komen te Leith aan boord.
Men zou verwachten, dat, waar het Engelse element zo'n overwegend groot
bestanddeel van de passagiers uitmaakt, de Deense maatschappij hiermee, wat het
gebruik van de taal aangaat, rekening zou houden. Dit is echter niet het geval. Voor
de maatschappij bestaat er maar één taal, en die is de Deense. Alle opschriften op de
boten zijn uitsluitend in het Deens, de dienstregelingen ook, de dagelikse spijskaarten
ook, de hofmeesters en hofmeesteressen spreken, met zeldzame uitzonderingen,
alleen Deens, al verstaan ze soms een enkel woord Engels. Het was aardig om op te
merken, hoe de Engelsen, die anders gewoon zijn, dat de wereld zich naar hun grove
onwetendheid op het gebied van vreemde talen schikt, op het eind van de reis zich
al vrij goed in het Deens wisten uit te drukken voor gewone zaken als een lepel, een
mes, een ei, een fles sodawater enz.
Met deze Deense maatschappij mag men zeker wel de Nederlandse maatschappij
Zeeland vergelijken. Beide hebben de nationaliteit van een klein volk, welks taal
buiten zijn gebied weinig bekend is. Beide vervoeren in hoofdzaak Engelsen, de eene
tussen een Schotse haven en Reykjavík, de andere tussen een Nederlandse en een
Engelse haven.
Hiermee eindigen ook de punten van overeenkomst. Kent de Deense maatschappij
slechts één taal, de Nederlandse kent er wel degeliktwee, of misschien nauwkeuriger
uitgedrukt één en een breuk, waarbij het Nederlands de breuk voorstelt.
De opschriften op de boten zijn tweetalig, waarbij het Engels soms voorgaat, of
zelfs wel alleen Engels. Ook de dienstregelingen zijn tweetalig. Alle hofmeesters en
hofmeesteressen spreken Nederlands en Engels, of liever Engels en Nederlands, want
zij spreken de reiziger die goed gekleed is en zich goed voordoet, liefst in het Engels
aan, en het schijnt hun haast een teleurstelling als ze merken, ‘dat het maar een
Hollander of Hollandse is’ met wie ze te doen hebben.
Een aardig bewijs van het nationaliteitsbesef ook van de Deense vrouwen kon
men vóór enige weken in de bladen lezen. Een bericht betreffende de herdenking
van de hulp, door onze admiraal Van Wassenaer-Obdam aan Denemarken verleend,
luidde als volgt:
Aan ‘Helsengör's Avis Hórsholm’ wordt het volgende ontleend:
Verschillende vrouwen hier in de buurt zonden aan de Koningin van
Holland het volgende telegram, in het Deensch gesteld:
‘Hare Majesteit de Koningin van Holland. Haag!
Deensche vrouwen zenden Hollands Koningin en het dappere Hollandsche
volk haar warmen dank voor de hulp in de ure van nood heden 250 jaar
geleden.’
Den volgenden ochtend vroeg kwam het volgende antwoord in het Engelsch
gesteld:
‘Deensche vrouwen in Hórsholm! Hollands Koningin dankt u allen.’
Ik geloof, dat, als er honderd vergaderingen van Nederlandse vrouwen besloten,
een telegram aan een buitenlandse vorstin te zenden, ook honderdmaal, zonder dat
er veel woorden aan besteed werden, het telegram n i e t in het Nederlands zou gesteld
worden. Het is treurig maar waar, dat, terwijl het nationaliteitsbesef bij de Nederlandse
mannen in het algemeen zeer flauw is, het bij de Nederlandse vrouwen dikwils
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zodanig is, dat men geneigd is, te vragen, of er in het geheel wel nationaliteitsbesef
aanwezig is.
Dat de Deense hulde van de Deense vrouwen door Nederlands Koningin in het
Engels beantwoord werd,
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zal zeker velen getroffen hebben. Lazen wij enige tijd geleden ook niet, dat een
Nederlands telegram van Amerikanen van Nederlandse afstamming in het Engels
beantwoord was? Zo iets moet enigszins werken als een koudwaterstraal. De
denkbeelden over het hooghouden van de eigen taal zijn in de laatste jaren, zeker
ook door de invloed van het Algemeen Nederlandsch Verbond, zeer ten goede
veranderd. Hopen wij, dat deze denkbeelden ook mogen doordringen tot de
raadslieden van de Koningin die zaken als de bovenbedoelde hebben te behandelen.
's Gravenhage.
P. VAN MEURS.

Geachte Redactie,
Er bestaan in het Moederland omtrent deze kolonie veelal verkeerde voorstellingen,
gegrond op min of meer onjuiste berichten van landgenooten, die slechts korten tijd
hier ter stede verwijlen. Ook het verslag van Mr. Thelen, over zijn bezoek aan Smyrna
(Jan.-nr. blz. 4), mag niet op juistheid bogen.
Mr. Thelen heeft medegedeeld, dat van de uit een 300-tal personen bestaande
Nederlandsche kolonie te Smyrna, 200 ervan geen ‘zuivere’ afstammelingen meer
zijn. Wat Mr. Thelen daaronder verstaat is mij eenigszins duister, maar zooveel is
zeker, dat er in Smyrna slechts vijf ‘zuivere’ Nederlanders, - waaronder ik uit
Nederlandsche ouders geboren kinderen versta - zijn; de overige 233 als Nederlanders
in het register van het Consulaat Generaal te boek staande personen, zijn allen zonder
onderscheid, de afstammelingen van Nederlandsche bet-overgrootvaders,
overgrootvaders, grootvaders en vaders, die met vrouwen wier moedertaal het
Nederlandsch niet was, gehuwd waren of zijn; - met andere woorden: sedert de 18e
eeuw is geen enkel lid der Nederlandsche kolonie te Smyrna zijn vrouw in het
Moederland gaan zoeken, en het is dus niet te verwonderen dat het in de kolonie met
de kennis onzer taal, letterkunde en geschiedenis zoo treurig gesteld is; - aan de
Nederl. regeering de schuld te wijten, zooals de heer Maurits Wagenvoort dit in zijn
over Smyrna in het licht gegeven couranten-artikelen voor eenige jaren deed, is dan
ook onrechtvaardig.
Dank zij de sedert eeuwen tusschen de Europeesche mogendheden en Turkije
bestaande verdragen, blijven de in Turkije geboren afstammelingen van Nederlanders,
ten eeuwigen dage, onder het Nederlandsch gezag, maar voor het overige heeft de
kolonie hier niets Nederlandsch en hare leden onderscheiden zich door zeden en
gewoonten noch door hun uiterlijk van alle andere Smyrnioten, ja zelfs ‘de ringbaard’
bestaat niet anders dan in de verbeelding van den geachten verslaggever.
Ook het beweren van Mr. Thelen, dat ‘de oudsten nog wel Hollandsch kunnen
verstaan’, is geheel onjuist; onder de ouderen is slechts de heer Alfred Lavino, die
de zoon van een geboren Rotterdammer is, onze taal machtig en ook de Kanselier
van het Consulaat-Generaal, de heer E. de Hochepied, verstaat een weinig Hollandsch;
onder de jongeren maakt (behalve mijne kinderen, die gedurende drie jaar in
Nederland onderwijs genoten), alleen de oudste zoon van den Nederl. vice-consul,
die de handelsschool te Amsterdam bezocht, een uitzondering; - de twee leerlingen
die de lessen in het Nederlandsch, door den WelEerw. heer Kats en later door Pater
Ham gegeven, volgden, kunnen ook niet het kleinste zinnetje in het Hollandsch
stamelen, en dat mag geen verwondering baren, want noch thuis, noch elders hooren
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die kinderen Hollandsch spreken; de loffelijke poging van onzen verdienstelijken
vroegeren Consul-Generaal, Jonkheer De Sturler, die den Nederlandschen cursus in
het leven riep, heeft niet aan de verwachting beantwoord, maar niet aan dien
uitstekenden ambtenaar, doch aan den ‘practischen zin’ der zoogenaamde
Nederlanders hier ter stede, die er eenvoudig het ‘nut’ niet van inzien, dat hunne
kinderen Nederlandsch zouden leeren, is het te wijten, dat de Nederl. cursus te Smyrna
een ‘fiasco’, en elke cent aan dien cursus verspild, weggeworpen geld is.
Wel is waar is ook het beweren van Mr. Thelen dat het Nederl. Hospitaal ‘het
Nederl. element in stand kan houden’ minder juist, maar toch, de herstelling van dat
Hospitaal - ook weer het werk van Jhr. De Sturler - en het instandhouden er van,
strekt den Nederlandschen naam tot eer en komt in niet geringe mate aan het aanzien
der Nederl. kolonie te Smyrna ten goede.
Hoogachtend,
J.C.F.W. SCHMID.
Smyrna.

In het hartje van Holland.
Voor eenige weken zocht en vond ik nachtverblijf in het ‘Hôtel des Pays-Bas’ te
Utrecht. Ligging, voeding en bediening waren er, zooals men van eene eerste
klasse-inrichting gewoon is; men krijgt bovendien een keurig spoorboekje, als men
daar behoefte aan heeft, op den koop toe. Maar wat ik nu niet eerste klas vond, was
de wijze, waarop er ons mooie Hollandsch werd weggemoffeld. Men versta mij goed:
ik heb er niets tegen, dat in onze Nederlandsche ‘Hôtels’ vreemde talen worden
gebruikt - hoe meer, hoe liever; dat is een bewijs dat de vreemdelingen onze
Hollandsche inrichtingen waardeeren - maar men geve het Hollandsch óók een goede
plaats! En dit was hier niet het geval.
Ik wilde n.l. den volgenden morgen om mijne schoenen bellen, maar raakte in
verlegenheid, toen ik uitsluitend Fransch boven het schelknopje zag staan; alhoewel
ik meen, vrij wat Fransch te kennen: Ik las: Poussez.
1

fois pour le sommelier.

2

fois pour la femme de chambre.

3

fois pour le portier d'étage.

Nu herinnerde ik mij op dat gewichtig oogenblik niet, welk bedrijf nummer één
vertegenwoordigt; het scheen mij duidelijk, dat nummer twéé mij niet aan het
verlangde kon helpen en evenmin nummer drie, een deurwachter, al was dat dan ook
een verdiepingsdeurwachter. Toen bracht ik het woord ‘sommelier’ in verband met
‘sommeil’, slaap en slaapkamer en drukte éénmaal. Maar de ‘sommelier’ bleef weg
- ik hoop voorgoed. Toen drukte ik bedeesd twéé malen. Vóórdat echter hieraan
gevolg was gegeven, stond voor me - een onvervalschte Hollandsche huisknecht met
een blauwe sloof voor de borst en mijn glimmende schoeisel in de hand. ‘Is U de
“sommelier?” waagde ik te vragen.
- Neen, meneer!’ was het antwoord in rond Hollandsch (en het deed me goed, na
dat onverduwbare Fransch op m'n nuchtere maag!), ‘dat is zooveel als de kellner’. ‘Dan bent U de ‘portier d'étage?’
- ‘Juist, meneer’. -
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‘Zeg eens, kan ik mijne rekening hier in Hollandsch geld betalen?’ vroeg ik hem
nog.
‘Nou meneer, dat zou ik wel denken!’ grinnikte de man.
Maar helaas - ik had geen Hollandsch geld en ik heb dan maar gewaagd, mijne
Duitsche schijven neer te tellen, op de plechtige verzekering van den ‘Ober’, dat
daaruit geen Fransch-Duitsche oorlog zou ontstaan, want het spreekt van zelf, dat
ook de rekening in het Fransch gesteld was.
Het grappigste komt nog: Aan iemand, die geheel vertrouwd is met het Parijsche
hôtelwezen, heb ik gevraagd, wat een ‘sommelier’ is. Het antwoord luidde: ‘een
kelderknecht, iemand die den ganschen dag in den kelder verblijft om het bier, den
wijn of ook wel de koude eetwaren te verzorgen.
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Deze man komt niet in aanraking met de gasten. Wat men in “Duitschland” (en
Holland, helaas!) “kellner” noemt, is op zijn Fransch “garçon”.’
Dit laatste was mij bekend, maar Vermoedelijk klinkt dit ‘garçon’ voor het ‘Hôtel
des Pays-Bas’ niet deftig genoeg.
Het geval bracht mij een ander in herinnering, dat jaren geleden te Loenersloot
voorkwam. Bij gelegenheid van het vertrek zijner zomergasten bood er de houder
van een ‘hôtel’ een afscheidsmaal aan. In het midden van de feesttafel stond een
reusachtige taart, bekroond met een vaantje, waarop in sierlijke letters het
samenraapsel: ‘Le congéfois’, hetgeen moest beteekenen ‘Het afscheidsmaal’.
Nu zal ik maar bij al die gekheid een speldje steken.
L.F. VAN DER SMAN.
G e e s t h a c h t , 10 Januari 1909.

Mededeelingen en allerlei
Bericht.
Ter vervanging van den heer H. Schutte, die als zoodanig om gezondheidsredenen
ontslag heeft gevraagd, is als administrateur van Groep N.-I. opgetreden de heer L.O.
Ketting Olivier, 3e Commies bij de Algemeene Rekenkamer.

Levenskracht van 't Hollandsch.
De heer H. Honig te Kaapstad schrijft:
In de Cape Times van 25 Maart 1.1. verscheen een berichtje uit Londen, onder 't
hoofd: Afrikaans groot wild. Hoe benamingen reizen. Hollandse namen in de Soedan.
Woensdag keerde de Graaf van Winterton terug van een interessante jachtpartij,
die hem naar Soedan tot de Abyssiniese grens gebracht had.
De partij was in elk opzicht uitmuntend geslaagd en met een metgezel schoot
Winterton ongeveer drie en dertig stuks wild, waaronder olifanten, hartebeesten,
buffels, waterbokken, roans, orabi's, gazellen en rietbokken.
‘Het is opmerkelik’, zeide Lord Winterton tot een verslaggever, ‘hoe de Hollandse
benamingen voor groot wild zich een weg door Afrika gebaand hebben, en ik werd
getroffen de Arabieren een zeker soort vogels “a a s v o g e l s ” te horen noemen.’

Een merkwaardige datum.
1 September 1909 bestaat de betrekking van Gouverneur-Generaal 300 jaar.
Op 1 Sept. 1909 n.l. werd Pieter Both door de Staten-Generaal benoemd tot
Gouverneur-Generaal, ten einde eenheid van het bestuur in Indië te verkrijgen in
stede van de verdeeldheid, die het gevolg was van de zelfstandigheid, aan de
verschillende vlootvoogden te voren toegekend.

Een jubileum.
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De Vereeniging Oost en West, opgericht door mevr. Van Zuylen-Tromp, heeft 3 Mei
haar 10-jarig bestaan herdacht.

Maison......
Uit een kunstverslag in de Nieuwe Courant:
M a i s o n A r t z .... Ja, toch wel jammer, dat vasthouden aan een erg verouderden
naam, dien geen mensch gebruikt in het land van herkomst, althans niet meer in
denzelfden zin. ‘Maison’ Goupil, ‘maison’ Boussod, Valadon et Cie.; ‘maison’
Durand Ruell’; ‘maison’ Georges Petit; ‘maison’.... geen Parijsch kunsthandelaar
denkt er meer aan zijn hanhelshuis zoo te noemen. Waarom, eindelijk, niet eens
K u n s t h a n d e l Artz? De familienaam is beroemd (een eeresaluut daarvoor!). Een
jong man staat aan het hoofd der zaak. Wie denkt er nog aan K u n s thandel bij dat
woord ‘maison’? Taartjes, ‘bonnetterie’, corsetten... maar kunst?

De vaktaal der diamantnijverheid.
Uit het werk van Dr. Leviticus ‘Encyclopaedie der Diamantnijverheid’ blijkt dat
Ned. vaktermen bezig zijn zich in te dringen in de wereldtalen.
Zoo spreken de Engelschen al van s k i v e , dat afgeleid is van s c h i j f .
K l o o v e n heeft het Fransche werkwoord c l i v e r doen ontstaan, d o p het woord
dope.
Een Amerikaan seinde: Send immediately v e r s t e l p i t t e n , d o p p e n and
tangen.

Nieuw Nederland.
William Elliot Griffis, de bekende Amerikaansche geschiedvorscher en schrijver,
die negen jaar predikant is geweest van de Hollandsche kerk te Schenectady heeft
een ‘Story of New Netherland’ geschreven.
Zijn doel was een overzicht te geven van de landverhuizing der Hollanders naar
Noord-Amerika en onjuiste en onbillijke begrippen over de Nederlanders in omloop,
weg te nemen.
Op overtuigende wijze heeft de schrijver uiteengezet van hoe groote veelzijdige
en blijvende beteekenis de Hollandsche invloed is geweest op de denkbeelden en
instellingen van Amerika.
Ook de uit Holland overgebrachte kerkelijke instellingen worden uitvoerig
behandeld.
Het werk is verschenen bij Houghton Mifflin Cy, New-York en Boston.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Salomon Wong, vroeger koopman, Albina (Suriname).
Mevr. Hoogewerff-van Stolk, vroeger Hooikade 17, Delft, daarna Loosduinen.
Hendrik Jos, vroeger Krayenhofstraat 22, Den Haag.
F. Brand, vroeger p/a. den heer C.H. Kraayeveld, Ismailia.
F.J.A.A. Smitz, vroeger Pastoor, Bonaire.
Otto Breingartner, vroeger Maaskade W.Z. 60, Rotterdam.
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F. Soer, vroeger Voorschoterlaan 110, Rotterdam.
P.N.v. Remortel, vroeger adj.-visiteur der Belastingen, Paramaribo (thans in
Nederland).
O.R. Beaujon, vroeger Oude Gracht W.Z. 107, Utrecht.
Mej. A. v.d. Voort, vroeger Overtoom 24, Amsterdam (thans in Indië).
R. Römer, vroeger Apothekersdijk 1, Leiden (thans Amsterdam).
A.A. van Vloten, vroeger Jan v. Goyenkade 17, Leiden (thans in Indië).
J.N. Voorhoeve, vroeger Rijnsburgerweg C 14 cc, Oegstgeest.
P. Samson, vroeger Rijn- en Schiekade 39e, Leiden.
Mej. M. van Reenen, vroeger onderwijzeres, Ambachtschool, Potchefstroom.
A.H. Kooyker, vroeger P.B. 229, Potchefstroom.

Vraag en Antwoord.
Gerard Korsten, geboren 26 Aug. 1875 te Kloetinge (Zeeland), van beroep zeeman,
is indertijd met een Hollandsch schip naar New-York vertrokken. Sedert 1904 werden
van hem geen brieven meer ontvangen. Zijn adres was toen Zeemanshuis,
Charrystreet.
Wie kan inlichting geven?
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Nieuwe Leden
over April 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Dr. W.G. Boorsma, adj. chef, Dep. Landbouw N.-I.,

Katwijk a/Zee.

C.M. Simonsz, directeur Bijkantoor Nat. Alg. Verz.
Mij., Gr. Markt 6 a,

Rotterdam.

A. Wilton van Reede, directeur Stoomboot-Mij.,
‘Maasnymph’, Westmaaskade 80 a,

Rotterdam.

C.A. van der Loo, zenuwarts, Boompjes 10,

Rotterdam.

Mr. G.J.A. van Berckel, directeur N.-I.
Bestuursacademie, Laan van Meerder- voort 27,

Den Haag.

C. Berghuys, Bezuidenhout 267,

Den Haag.

Prof. P. Grinwis Plaat, Hoogleeraar T.H., Laan van
N.O.-I. 130,

Den Haag.

Th.M.M. Goulmy, chocoladefabrikant,

's Hertogenbosch.

B. Lutkie, firma Lutkie & Cranenburg,

's Hertogenbosch.

G.A.M. Boelaars, tandarts,

's Hertogenbosch.

Eugène Goulmy, Kon. Ned. Sigarenfabrieken Eug.
Goulmy & Baar,

's Hertogenbosch.

Th. Hontman, sigarenfabrikant,

's Hertogenbosch.

Jan Appel, handelaar in hout en bouwmaterialen,
Havendijk,

's Hertogenbosch.

J. Grijns, arts, Biltstraat 39,

Utrecht.

P.E.M. Sutorius, firma Jansen & Sutorius,
Minrebroederstraat,

Utrecht.

P.J.C. Klaarhamer, architect, Oudkerkhof 48 bis,

Utrecht.

D.A. Boerboom, galanteriënmagazijn, Melkmarkt 26, Zwolle.
J. Jans, hofkleedermaker, Kamperstraat,

Zwolle.

I.M. Baron van Voorst tot Voorst, lid van Gedep. Staten Zwolle.
van Overijsel, Blijmarkt,
A. Dengerink, firma Wed. C.D. v.d. Helm,
tabaksfabriek, Diezerstraat,

Zwolle.

H. Brinkman, koekfabrikant, Diezerstr. 57,

Zwolle.
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O. de Leeuw, groothandel in ijzer enz., Diezerstraat,

Zwolle.

R. Beima, hoofd N.V. v/h. D. Ansingh & Co.,
Diezerstraat 52,

Zwolle.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

Gewone leden.
E.J. Kist, directeur Gem. Telefoondienst,
Mathenesserlaan 313 a,

Rotterdam.

P. Bredius, directeur Wissel- en Effectenbank,
Noordblaak,

Rotterdam.

M.H.N.A. Schadee, notaris, Wijnhaven 11,

Rotterdam.

H.J. Lambert, notaris, Haringvliet 20, Albert
Heyermans, stempelfabrikant, Oppert 142,

Rotterdam.

Mej. Jeanne Bles, arts, Nieuwehaven 45,

Rotterdam.

Dr. C.E. Heynsius, arts, Laan van Meerdervoort,

Den Haag.

C.J. Brandts, apotheker, Laan Copes v. Cattenburch 90, Den Haag.
Dr. J.B.A.M. van den Berg, arts, Bezuidenhout 81 a,

Den Haag.

E. de Blaauw, Ambt. Dep. van Koloniën, Bezuidenhout Den Haag.
102,
Jhr. S. van Citters, lid Tweede Kamer Staten-Generaal, Den Haag.
L. Vijverberg 12,
P.J. Visser, ingenieur telegrafie, Zuid Willemsvaart 77, Hertogenbosch.
F.J. van der Heyden, componist, Kerkstraat 50,

Hertogenbosch.

Aug. Suyling, architect, Ververstraat, 's

Hertogenbosch.

Jos. E.A.M. Meyring, in luxe artikelen, Markt B 333, Hertogenbosch.
J.B. Waiboer, tandarts,

Hertogenbosch.

G. van Nijnatten & Zoon, Ned. Stoommeubelfabr.,

Hertogenbosch.

J.H. Kroon, directeur Holl. Conservenfabriek,
Kloostersingel 33,

Hertogenbosch.

Dr. N.J. Singels, Rector v/h. Sted. Gymnasium,
Wilhelminapark 26,

Utrecht.

Mr. H.F.W. Dubois, notaris, Achter St. Pieter,

Utrecht.

Jos. van Leipsig, kantoorboekhandel, Luttekestraat,

Zwolle.

L. Lindeboom, brood- en banketbakker, Luttekestraat Zwolle.
38,
J.H. van der Zee, kapper, Luttekestr.,

Zwolle.
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M. Mesdag, handelaar in fabrieksbenoodigdheden,
Melkmarkt,

Zwolle.

H.H. Kok, boekhandelaar, Melkmarkt,

Zwolle.

H.J. Baarslag, handelaar in kol. waren, Melkmarkt
29/31,

Zwolle.

H.J. Wentzel, vleeschhouwerij, Kamperstraat,

Zwolle.

I. Themans Jz., lid v/d. Gemeenteraad, Sassenstraat,

Zwolle.

Jacob Tamse, Sassenstraat,

Zwolle.

G. Bruens, glas- en porseleinhandel, Diezerstraat,

Zwolle.

J.Th. Stroink, koopman, Groot Weezenland,

Zwolle.

Gebr. Bervoets, heeren- en kinderkleedingmagazijnen, Zwolle.
K.J. Deetman, dames-modemagazijn, Diezerstraat,

Zwolle.

H. van Eelen, modemagazijn, Diezerstr. 40/42,

Zwolle.

Iz. Marcus, Diezerstraat,

Zwolle.

H. Snijder, behanger, Diezerstraat,

Zwolle.

J. Ploegsma, boekhandelaar, Diezerstr.,

Zwolle.

Firma Van Asselt & Brouwers, wittegoederenmagazijn, Zwolle.
Diezerstraat 86,
Firma K. Letter, vleeschhouwerij, Diezerstraat,

Zwolle.

W.L. v.d. Vegte, bankier,

Zwolle.

H. Smid, horlogemaker,

Zwolle.

Geb. Kippers, meubelfabrikanten, Smeden 9,

Zwolle.

H. Wassen, Diezerstraat,

Zwolle.

A.F. Smits, lid v/d. Gemeenteraad,

Breda.

H.H. Jonkergouw, gemeente-secretaris,

Breda.

F.F.X. Cerutti, gemeente-ontvanger,

Breda.

S.J.B. Maier, 1e Luit. Kon. Mil. Academie,

Breda.

P.W. Payens, directeur gasfabriek,

Breda.

A.J. Buis, sectie-ingenieur S.S.,

Breda.

A.M. Heuff, districts-inspecteur der Spoorwegdiensten, Breda.
Mevr. wed. J.W. van Dishoeck, Baronielaan,

Breda.

H.W. Scheuer, Gep. Majoor der Genie,

Breda.

Jules Stokvis, chocoladefabrikant,

Breda.

G. Dorrenboom, muziekdirecteur,

Breda.

A. Strucker, oud-hoofd eener Bijz. School,

Breda.

L.J. Klinkenberg, Officier van Gezondh.,

Breda.
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Ch. S. Moerel, koopman,

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

L.J. Smeets, inspecteur directe belastingen,
Opg. door Luit. B.J.
Verbrugh,
J.G. Hoetink, cand.-notaris, Zwanestr.,
Opg. door Mr. E.D.H.
Schutter,
P. Alma, Van Woustraat 98 III,

Rotterdam.

Bergen op Zoom.
Bergen op Zoom.
Groningen.
Groningen.
Amsterdam.

Opg. door den heer J.A.
Gelderblom,

Amsterdam.

G.C.B. Dunlop, effectenhandelaar, Paulus Potterstr. 14, Amsterdam.
Opg. door Luit. J.A.
Snijders Jr.,

Amsterdam.
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C.J. Zeilinga, Oosterpark 32,

Amsterdam.

Opg. door den heer D.W.N. de Boer, Haarlem.
L.J. Poelman, beambte Kon. Holl. Lloyd, 2e
Oosterparkstraat 186,

Amsterdam.

Paul Goulmy, Kapelaan,

Druten (Geld.).

J.W.J. de Bruyn, commies H.IJ.S.M., station,

Zaandam.

S.J.M. Kamphuys, Hoogedijk 26,

Zaandam.

J. Kater Jr., Warmoesstraat,

Wormerveer.
Allen opg. door den heer
P.H. Stuurman,

Zaandam.

C.W. ten Brink, 1e Luit. Int., Nieuwe Plantage 82,

Delft.

Jhr. P.P. de Beaufort,

Maarssen.
Opg. door Jhr. M. van
Asch van Wijck,

Utrecht.

J. Zijlstra Hz., Smeden 18,

Zwolle.

W.J.D.C. Hierschman, jur.-cand., Luttekestraat,

Zwolle.

J. Noordtzij, arts, Emmawijk,

Zwolle.

Beiden opg. door Luit.
N.T. Carstens,

Zwolle.

J.H. Altona, corr. The Daily Telegraph, Adelheidstraat Den Haag.
121,
Jonkvr. A. van Hogendorp, Alexanderstr. 11,

Den Haag.

Opg. door mej. E. Baelde,
Rotterdam.
Dordtsche Kantoorboekhandel, Voorstr. 95,

Dordrecht.

Dr. H.C. Schouten, arts,

Pernis.
Opg. door Mr. W. Dicke,
Dordrecht.

Mej. Marie Berkhuysen, Mauritstr. 38,

Utrecht.

B. Portheine, 1e Luit. Art., K.M.A.,

Breda.

Opg. door den heer G.G.
van Everdingen,
F.J. Fuchs, Wilhelminastraat,

Breda.
Breda.

Opg. door den heer W.J.L. Breda.
Verhoeven,
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Buitengewone leden.
J.J. Harte, directeur Ambachtsschool,

Breda.

Dr. M.H.J.C. Thomassen, paardenarts, Kon. Mil. Academie,

Breda.

A.J. Wolhoff, commies S.S.,

Breda.
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.

Jongelieden-Afdeeling.
Mej. N. de Graaf, Coornhertstraat,

Haarlem.

Mej. N. de Vries, Schoterweg 104 rood,

Haarlem.

Beiden opg. door mej. J.
Boogaard,

Haarlem.

A.J. Westerman Holsteyn, Zijlweg 56,

Haarlem.

J. du Rieu, Raamsingel 22 rood,

Haarlem.

B.Th. Hilbrander, Krelagestraat 12,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
J.W. Hilbrander,

Haarlem.

Fr. Kramer, Duvenvoordestr. 34 rood,

Haarlem.

A. Aderma, Duvenvoordestr. 34 rood,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Haarlem.
H.J. Brink,
Th. Nakken, Langendijkstraat 18,

Haarlem.

J. van Nes, Rozenstraat 6,

Haarlem.

A. Sevenhuysen, Ged. Voldersgracht 20,

Haarlem.

J.A.E. Bakker, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
E.L.E. Bakker,

Haarlem.

B.F. Roskam, Kl. Houtstraat 104,

Haarlem.

Mej. Gr. Jonges, Koninginneweg 59,

Haarlem.

Mej. M. Spruyt, Leidsche Vaart 104,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
B. IJzerdraat,
H. Daudy, Baan,

Haarlem.
Haarlem.
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J. Haak, Jordenstraat 29,

Haarlem.

A. da Costa, p/a. den heer A. v.d. Voort Az., Kleverlaan, Haarlem.
Mej. T. Scheer, Raamsingel 22,

Haarlem.

Allen opg. door mej. D. v. Haarlem.
Ommeren,
Mej. A. Bruin, Duvenvoordestraat 12,

Haarlem.

Mej. C. Koster, Duvenvoordestraat 12,

Haarlem.

Beiden opg. door mej.
J.H.M. Deetman,
Me. W. Scheer, Raamsingel,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door mej. L. v.d.
Steur,
L. Spier, L. Hofstraat 18,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer H.
Wolf,

Haarlem.

Mej. C.J. Heyboer, Westergracht,

Haarlem.

Mej. C.E.A. Saeys, Badhuisstraat 8,

Haarlem.

Beiden opg. door mej. J.
Faber,

Haarlem.

Groep België.
Beschermend lid.
Mevr. A. Schuermans,

Aalst.
Opg. door den heer P. Nijs.

Gewone leden.
Jaarlijksche bijdrage fr. 8.
Mevr. Mertens v.d. Poel,

Lier.
Opg. door den heer G.
Moens.

Jaarlijksche bijdrage fr. 5.
Raymaekers - Hustinck,

Lier.
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Opg. door den heer G.
Moens.
L. de Schepper, advocaat, Moerstr. 25,

Brugge.

Verwatermeulen, beenhouwer, Vlamingstr.,

Brugge.

Fr. I. van der Ghinst, St. Jacobsstr. 25,

Brugge.

V. Thielens, apotheker, Kathelijnestr. 43,

Brugge.

Demonie, Joz., advocaat, Korte Ridderstraat 1,

Brugge.

Dokter Constandt,

Thorhout.
Allen opg. door den heer
L. Plessers.

Eerw. heer Boon, leeraar St. Rombautscollege,

Mechelen.

Opg. door den heer A.
Borms.
Hertsens, gemeenteraadslid,

Mechelen.

Opg. door den heer
Verheyden.
Mej. M. Stevens, Hoogstr. 30,

Mechelen.

Opg. door mevr. E. de
Keyser.
Van Paesschen, Bruss. Stw. 39,

Mechelen.

Cnops, goudsmid, O.L. Vr. str. 11,

Mechelen.

Beiden opg. door den heer
A. Borms.
Van Hoorick, beambte, Beggijnhofstr. 24,

Brussel.

Opg. door den heer L.
Delpire.
De Waele, M., Vooruitgangstr. 180,

Ronse.

Dr. C. Hansen, Huize Teutonia,

Brasschaet.

Beiden opg. door den heer
H. Meert.
Mevr. J. Locus, Lange Zoutstr.,

Aalst.

Opg. door den heer P. Nijs.
De Pril, Joz., Leopoldstr.,

Aalst.

Sedeyn, S., Leopoldstr.,

Aalst.
Beiden opg. door den heer
J. Courteaux.

Van de Maele, Joz., Molenstr.,

Aalst.
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Opg. door den heer V.
D'Hondt.
Hallaert, Joz., Windmolenstr.,

Aalst.

De Neve, J., Lange Zoutstr.,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
Is. Hallaert.
De Koker, Cam., Gheeraerdtsstr.,

Aalst.

Opg. door den heer De
Permentier.
De Nul, Isid., Gentsche Stw.,

Aalst.

Opg. door den heer G.
Pape.
Mevr. Van Driessche, Dirk Martensstr.,

Aalst.

Opg. door mej. J.V.
Driessche.
Ronsman, Lange Zoutstr.,

Aalst.
Opg. door den heer Alfr.
de Pape.

Mevr. Em. D'Haese, Albert Liénartstr.,

Aalst.

Opg. door den heer Joz.
Janssen.
Mej. Phil. Podevijn, Hopmarkt,

Aalst.

Opg. door den heer Joz. de
Coninck.
Mej. Ros. Callebaut, Geeraardsbergsche Stw.,

Aalst.

Lelong, Ad., Ajuinstr.,

Aalst.
Beiden opg. door den heer
J.V. Holder.

Van Ex, Hoogpoort,

Gent.

Mej. Van Titelboom, Coupure,

Gent.

Opg. door den heer J.
Lefèvre.
Albrecht, P., wethouder, Van Dyckkaai 8,

Antwerpen.

Opg. door den heer Van
Laar.
Dubois, Herm., Hendrik Beyaertstr. 6,

Kortrijk.

Helsmoortel, Albr., Euphr. Beernaertstr. 57,

Oostende.

Dr. M. Kesteloot,

Oostende.
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Mej. Van den Bogaerde, Vrijheidstr. 50,

Aalst.

Bauwens, A., College O.L. Vr. v. Vrede,

Namen.

Heyndrickx, K., gemeente-secretaris,

Sint Nikolaas.

*Bauwens, L., Koophandelstr.,

Lokeren.

*Merry, Ad.,

Daknam.

*Merry, Hendr.,

Daknam.
*Allen opg. door den heer
J. Libbrecht.
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Minimum-bijdrage fr. 3.
Behr,

Lier.

Mullekens, Antwerpsche Str.,

Lier.

Peeters, Prosp., Spiegelhof,

Lier.

Segers, K., Hotel du Commerce,

Lier.

J. Schöller, Vischmarkt,

Lier.
Allen opg. door den heer
G. Moens.

Welvaert, Alf., Corduanierstr.,

Brugge.

Opg. door den heer L.
Plessers.
Van Craen, Eug., Schuttersvest,

Mechelen.

Opg. door den A. Borms.
Lambrichts, Van Volxemlaan,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.
Haesen, H., Adegemstr.,

Mechelen.
Opg. door den heer A.
Borms.

Verlinden, Em., Kathelijnestr.,

Mechelen.

Opg. door den heer J.
Bulens.
Mej. Hort. Andries, Veemarkt,

Mechelen.

Mej. A. Fretin, Bruul,

Mechelen.
Beiden opg. door den heer
E. de Keyser.

Hambrouck, Herm., Auwegemsche Stw. 109,

Mechelen.

Opg. door den heer
Verheyden.
De Beukelaer, stud., Kortrijksche Stw. 7,

Gent.

Opg. door den heer P. van
Oye.
Biebuyck, stud., Burgerl. Hospitaal,

Gent.

Opg. door den heer
D'Hondt.
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Verbeke, stud., Dampoortstr. 78,

Gent.

Opg. door den heer
Vlamynck.
R. de Decker, stud.,

Gent.

De Villiers, Leopoldlaan 31,

Gent.

Delanier, J., stud., Kortr. Stw. 17,

Gent.

Schwartz, Kaai,

Lier.

De Huvijne, Tweelingstr. 90,

Antwerpen.

De Cort, L., Van Peltstr. 33,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
Van Laar.
Spelleman, Em., Driesstr. 16,

Mechelen.

Leemans, Em., Bruss. Stw. 33,

Mechelen.

Opg. door den heer A.
Borms.
Apers, Fr., Graanmarkt 57,

Mechelen.
Opg. door den heer H.
Meert.

Hendrickx, A., stud., Gestichtstr. 84,

Gentbrugge, Gent.

Opg. door den heer P. van
Oye.
Van Sint Jans, Viaduct 40,

Antwerpen.

Deckers, Fr., Schriekstr., Sint Mariabrug,

Eekeren.

Beiden opg. door den heer
Van Laar.
Van Hecke, K.L., Antw. Stw. 349,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.
Berben, Joz., Boissotstr.,

Antwerpen.
Opg. door den heer Van
Laar.

De Graeve, A., Sint Paulusstr. 46,

Oostende.

Vermeulen, K., Kaïrostr. 73,

Oostende.

Van Rompaey, A., Romestr. 30,

Oostende.

Maes, Joz., Hombeeksche Stw. 67,

Mechelen.

Opg. door den heer
Delvaen.
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Van den Eynde, Corn., Kroonstr. 18,

Mechelen.

Opg. door den heer A.
Borms.
Mej. Parez,

Gent.

Coolsaet, R., Schildknaapstr.,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.
Mej. Irma De Wilde, Voermansstr.,

Lokeren.

Mej. Maria Nimmegeers, Luikstr.,

Lokeren.

Mej. Zulma Nimmegeers, Voermansstr.,

Lokeren.

Allen opg. door den heer J.
Libbrecht.
Jeurissen, Alf., tolbeambte,

Lanaken.
Opg. door den heer H.
Meert.

Groep Suriname.
Ds. A.E. Boers, Predikant v/d. Evang. Luth. Gem.,

Paramaribo.

Mej. Julie Fernandes,

Paramaribo.
Beiden opg. door den heer Paramaribo.
Fred. Oudschans Dentz,

C. Boeser, Off. van Gezondheid, Geneesheer-Directeur Paramaribo.
v/h. Krankzinnigengesticht ‘Wolffenbuttel’,
Opg. door den heer J.J.
Mac Kenzie,
Het Militair Tehuis,

Paramaribo.
Paramaribo.

Opg. door den heer J.
Boertje,

Paramaribo.

Groep Ned. Oost-Indië.
Dja Parlagoetan, hoofdonderwijzer,

Tano Bato, Res. Tapanoeli.

St. Goeroe, C. onderwijzer,

Tano Bato, Res. Tapanoeli.

Marah Firman, onderw.,

Tano Bato, Res. Tapanoeli.
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Allen opg. door den heer
R. Soetan Casajangan,
Leiden.

Buitenland.
Begunstigend leden.
Holland La Plata Hyp. Bank, Av. de Mayo 621,

Buenos
Aires.

John H. Bernhard, Chief Engineer of the Globe Coal & Coke Comp., Ala U.S.
Mercantile Bldg.,

St. Louis
Mo.,
V.S.v.A.

Opg. door den heer J. ten Napel, Mexico, D.F.

Beschermende leden.
J. de Graaff, Calle Olavaria 420,

Quilmis bij Buenos Aires.

Mevr. Hipwell, geb. Isebree Moens, p/a. Buenos Aires.
London and River Plate Bank, Calle Bart.
Mitre 399,
Mr. H. Baron van Oldeneel, 38 Park Row, Nieuw-York.
Ds. M. Postma, Bus 63,

Johannesburg (Transvaal).

Gewone leden.
J.G. Harkema, Krummen Arm. 6,

Bremen.

J. de Jong, Mainzerstrasse 18,

Bremen.

I.I. Prins, Lützowerstrasse 69,

Bremen.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Bremen.
J. de Jong, Plaats Trompburg,

P.K. Hamenskraal, Distr.
Pretoria.

Opg. door den heer G. Bakker, Pretoria.
H.C. Luitingh, P.B. 229,

Potchefstroom (Transv.).

C. Boscherds, Noordburg, Postkantoor,

Potchefstroom (Transv.).

Ds. J.A. du Plessis,

Reddersburg, O.R.K.

W. Broekhuizen, Stromstrasse 7 III,

Berlijn N.W. 21.
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Opg. door den heer P.J. v. Berlijn N.W. 21.
Wielink,
Otto Eduard Kraft, Apartado 183,

Chihuahua, E. de Chih,
Rep. Mexico.

Opg. door den heer J. ten
Napel,
P. Stempels, 2 Richard Allee, 1e étage,

Mexico, D.F.
Hamburg.

Opg. door den heer R. Stempels, Dordrecht.
Mej. C.J. Breem, 132 Siemert Rd., Doornfontein,

Johannesburg (Transv.).

J.L. van Lier, Bus 89,

Johannesburg (Transv.).

R.X. Hoeuff, Bus 55,

Johannesburg (Transv.).

J. van Folker, 360 St. Ann's Av.,

Nieuw-York.

Vrouwe M.M. van Haeften, 28 Centraal Park (Zuid),

Nieuw-York.

J.R. Planten, Con.-Gen., 116 Broadstr.,

Nieuw-York.

A. Moormans,

Nieuw-York.

A. van Kampen, 314 Hudsonstr.,

Hoboken N.-J.

J. Broens, Calle Castro Barros 340,

Buenos Aires.

Luis Cohen, Calle Alsina 343,

Buenos Aires.

W.E. Klaversteyn, Calle Brown 973,

Quilmes bij Buenos Aires.

W. van Driel, Calle Olavarria 62,

Avallaneda bij Buenos
Aires.

J. van Schie, Calle Olavarria 62,

Avallaneda bij Buenos
Aires.

Isaac de Lima, Calle Corrientes 679,

Buenos Aires.

A.F. Wijnveldt, Calle Paraguay 663,

Buenos Aires.

Ph.J. Glaubitz, Calle Savedra 946,

Avallaneda bij Buenos
Aires.

W. v.d. Reyden, Calle Castelli 303,

Avallaneda bij Buenos
Aires.

P. Schouten, Calle Lima 380,

Buenos Aires.

Th.J. Welling, Calle Venezuela,

Buenos Aires.

Hendrik Steins, Calle Necochea 1448,

Buenos Aires.

F. v.d. Berg, Calle Humberto Io 3045,

Buenos Aires.
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J. Aiken, 568 So Millard Ave,

Chicago.

Opg. door den heer H.
Jacobsma,

Chicago.

Dr. L. Beck, Mainroad,

Claremont (Kaapkolonie).

D. Heynamann, 49 a Roberts Road,

Woodstock (Kaapkolonie).

E. Gargosky, Aberdeenstraat 38,

Woodstock (Kaapkolonie).

W. van Kooten, Aberdeenstraat 38,

Woodstock (Kaapkolonie).

F.W. Reitz, ‘Malihiri’,

Zeepunt (Kaapkolonie).

Mevr. F.W. Reitz, ‘Malihiri’,

Zeepunt (Kaapkolonie).

Mej. Annette van Broekhuizen,
Black Heath Road
‘Lewisham’,

Drie Ankerbaai bij
Kaapstad.

Black Heath Road
‘Lewisham’,

Drie Ankerbaai bij
Kaapstad.

Mej. Louise Allain,

B.J. Solomon, Dorpstraat 69,

Kaapstad.

P. Millin, B.A., Joernalist S.A. News,

Kaapstad.

Henry Louw, Royal Chambers, Kerkstraat,

Kaapstad.

J. Veldman, 23 Barronstraat,

Kaapstad.

J.J. Veldman, Sir Lowry Road,

Kaapstad.

J.F. van Oordt, B.A., Bondstraat 6,

Kaapstad.

A. Weerts, Bredastraat 40,

Kaapstad.

J.H. Moll, Victoriastraat 3, hoek Buitengrachtstraat,

Kaapstad.

H. Grüne, Korte Marktstraat 96,

Kaapstad.

H. van Oordt van Lauwerecht, Konsul der Nederlanden, Kaapstad.
Mevr. H. van Oordt van Lauwerecht, Ned. Konsulaat, Kaapstad.
Mej. F. Bartels, p/a. de ed. J.H. Hofmeyr, ‘Avondrust’, Kaapstad.
Stephenstraat,
C.P. Schultz, Sekret. van de Sandt de Villiers & Co.,
Bus 44,

Kaapstad.

J.W. Sauer, L.W.V., Minister van Spoorwegen en Publ. Kaapstad.
Werken,

Adressenlijst der Groep Ned. Indië.
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Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!
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Bataksch Instituut.
Opgericht September 1908.
Gevestigd: Breestraat 105, Leiden.
Bestuur: Dr. C.W. Janssen, Prof. Dr. A.W. Nieuwenhuis, Prof. Ch.A. van
Ophuysen, Prof. Mr. C. van Vollenhoven.
Penningmeester: H.W. Fischer.
Vaste werker: M. Joustra, oud-zendeling.
Een Instituut, beheerd door niet minder dan drie Hooggeleerde Heeren!
De lezer denkt daarbij wellicht aan iets heel geleerds, iets dat boven zijn bevatting
gaat, iets dat niet wortelt in het gewone leven.
Is dat zoo, dan heeft hij ongelijk. Bij de oprichting van dit Instituut was de
wetenschappelijke arbeid niet d o e l , maar uitsluitend m i d d e l . Wat den stoot gaf
en wat den arbeid beheerscht was en is het g e v o e l . Het was de wensch, om als
Nederlanders den plicht te vervullen jegens een der vele inlandsche volkeren van
onzen Indischen Archipel.
Voor al die volkeren is al wat onze Regeering doet of besluit bij het afschaffen
van oude en invoeren van nieuwe regelingen van de meest ingrijpende beteekenis.
Grijpt zij in of regelt zij met degelijke kennis van zaken, dan kan haar beleid een
zegen worden voor den inlander. Ontbreekt die kennis, dan zijn de ongunstige
gevolgen vaak niet te overzien.
Meer nog.
Wij Westerlingen, die over een groote mate van technische kennis beschikken,
hebben het in onze macht, om de rijkdommen, die de natuur in haar schoot verbergt,
aan het licht te brengen en een land tot dat peil van economische ontwikkeling op te
voeren, dat in verband met de natuurlijke hulpbronnen en de geestkracht der bevolking
bereikbaar is.
Ten slotte:
Wij hebben ook zedelijke machten ter beschikking. En daardoor moeten wij ons
geroepen voelen ook als leermeesters op te treden: om ruwe opvattingen te doen
plaats maken voor fijnere en zoo een band te leggen tusschen het geestelijk leven
van heerscher en beheerschten.
Maar ook voor ingrijpen op technisch en geestelijk gebied is kennis noodig,
grondige kennis. En die kennis wil het Instituut vergaren. En het Instituut wil helpen,
die kennis ten nutte te doen komen van land en volk der Bataks.
Dat alles te begrepen onder dezen naam. Weet iemand een beteren, om het doel
meer te doen uitkomen? Maar ten slotte is elke naam slechts een zwak hulpmiddel
om aan te duiden wat men bedoelt en krijgt hij eerst de volle beteekenis door het
werk dat geleverd wordt.
Gelukkig is het Bataksch Instituut geen bloote naam meer. Het omvat als
vereeniging reeds een groot aantal menschen, die van belangstelling in de Bataks
vervuld zijn, terwijl zich tot de verzameling der nog zoo gebrekkige kennis hebben
verbonden vrijwel allen, die door hun verblijf in de Bataklanden thans in de
gelegenheid zijn die kennis te vergaren en zij, die daarvan vroeger hebben gebruik
gemaakt.
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Dat de naam ‘Bataksch Instituut’ door hun eendrachtige samenwerking een goeden
klank krijge en dat het Instituut een zegen worde voor het Batakland!

Het gebied der werkzaamheid van het Bataksch Instituut.
Het noordelijk gedeelte van Sumatra, waarvan de Bataklanden het midden vormen,
is een klassiek stuk van Indië. Geen gedeelte der Buitenbezittingen, dat zoo bekend
is zelfs in kringen, die overigens niet bepaald met Indië in verbinding staan. De tabak
en de
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petroleum van Deli en Langkat, de zoo belangrijke zending onder de Bataks, vooral
die der Rheinische Missionsgesellschaft op de Westkust en niet minder de onzalige,
slepende Atjeh-oorlog, die alle verbreiden ten minste eenige kennis dezer streken
tot ver buiten Nederland, men zou kunnen zeggen over de geheele beschaafde wereld.
Eigenaardig genoeg moet dit reeds van het begin onzer jaartelling af het geval geweest
zijn, ten minste wij bezitten de oudste berichten juist van deze streken en het waren
weer de voortbrengselen, verder de Batakbevolking en vooral ook de in die tijden
zoo gewichtige ligging op den grooten handelsweg der Voor-Indiërs naar den Archipel
en China, welke daartoe aanleiding gaven. Zoo vermeldt reeds een bericht uit het
begin onzer jaartelling Baroes of Fansoer op de Westkust, dat toen reeds evenals
tegenwoordig nog als een der voornaamste uitvoerhavens der beroemde kamfer en
der benzoëhars bekend was. Ook de Bataks zelf worden reeds vroeg genoemd, zij
het ook van wege hunne beruchtheid als gevreesde kannibalen, wat zij voor een deel
tot kort geleden gebleven zijn.
Zoowel vroegere berichten als de geschiedboeken der eerste tochten van de
Portugeezen en andere Europeanen vermelden verschillende kuststaten van Atjeh en
Langkat, waar een belangrijk Bataksch rijk Aroe bestond, hetgeen ons een
aanknoopingspunt voor den tijd geeft, dat de Batakstammen nog niet als tegenwoordig
door eene Mohammedaansche, Maleische kustbevolking naar de binnenlanden waren
teruggedreven. Evenals hunne verwanten de Dajaks op Borneo en de Toradja's van
Celebes zijn zij nu tot het bergland beperkt, dat met de daartoe ook behoorende
Gajoe- en Alaslanden van Atjeh's binnenland een zelfde karakter vertoont, het is n.l.
in hoofdzaak uit eenige ongeveer 1000-1400 M. hooge plateaux van vulkanische
gesteenten en tuf samengesteld.
De onderdeden der Batakhoogvlakte groepeeren zich om het Tobameer, eene
inzinking tusschen de omliggende hooge gebergten met eene oppervlakte (zonder
het schiereiland Samosir) van 23 vierk. geogr. mijlen, op een hoogte van 906 M.
boven de zee gelegen. Om deze hoogvlakten liggen naar de kust langzaam afdalende
berglanden, waartoe ook de doesoen van Deli o.a. behoort.
In de uit losse, poreuze gesteenten opgebouwde hoogvlakten hebben zich de
rivieren diepe dalen met steile wanden uitgespoeld, hetgeen met de lichte
doordringbaarheid van den bodem tengevolge heeft, dat op die hoogvlakten (met
uitzondering van die der Pakpaks) de voor eene tropische plantengroei noodzakelijke
vochtigheid gedurende het geheele jaar ontbreekt en hoofdzakelijk uitgestrekte
grasvlakten en laag geboomte de plantengroei van dit hoogland vormen. In de doesoen
echter, o.a. in die van Deli is het klimaat anders. Daar zijn de met waterdamp
bezwangerde zeewinden gedwongen te stijgen, koelen daardoor af en laten enorme
regenmassa's nederdalen (tot 6000 m.M., in Nederland pl. m. 700), Hier ontbreekt
een weelderige, tropische plantengroei dan ook niet.
De Batakstammen zijn nu verspreid zoowel over de hoogvlakten als over de lagere
berglanden, op de eerste zetelt de nog krachtige kern van dit eigenaardig ras, in de
laatste wonen stammen, welke door hunne veelvuldiger aanraking met de Maleische
kustbevolking en door de grootere ongezondheid van hun land ontaard en in aantal
teruggegaan zijn. Evenals verreweg de meeste volken in den Archipel vertoonen ook
de Bataks zoowel in hun persoon als in hunne zeden en gewoonten de kenmerken,
dat zij in den loop der tijden den invloed van naburige volken, zelfs van geheel
vreemde volken in vrij sterke mate ondervonden hebben. Van deze laatsten schijnen
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Drawidische volken uit Voor-Indië in betrekkelijk groot getal onder de Karo-Bataks
opgenomen te zijn. Toch is men gerechtigd hen met de Dajaks en de Toradja's tot
de oudere Maleische volkslaag van den Archipel te rekenen, die door de later
aangekomen Maleiers naar de binnenlanden verdreven zijn.
Levenswijze en maatschappelijke inrichting berusten bij hen allen op dezelfde
beginselen; zij zijn landbouwers, die, in kleine nederzettingen verdeeld, naast elkaar
leven, welke groepen door onderlinge oneenigheid weinig verkeer onderhouden. Om
zich een denkbeeld van zulk eene Bataksche bevolking te maken, dient men zich dan
ook voor te stellen, dat zij uit vele kleine samenlevingen bestaat, welke in den loop
der tijden eene vrij zelfstandige ontwikkeling doorloopen hebben, hetgeen op dezelfde
wijze tot verschillen in taal, kleederdracht en andere gewoonten gevoerd heeft als
bij de bewoners der Zwitsersche Alpendalen, die vooral vroeger door hunne bergen
werden gescheiden. Bij de Bataks is dit zoover gegaan, dat men op grond van taal
enz. zes groepen onder hen moet onderscheiden: de Karo-Bataks ten noorden, de
Daïri-Bataks ten westen, de Timoer-Bataks ten oosten en de Toba's ten zuiden van
het Tobameer, de Mandaïling in de streken langs de westkust van Sumatra (voornl.
het lengtedal der Batang Angkola en Batang Gadis), en als zesde de bevolking van
het bovenstroomgebied der Panei- en Bilarivieren ten oosten van de Toba's en
Mandaïling.
De afwezigheid van een staatkundigen band onder de Bataks en hunne onderlinge
oneenigheid, die zich in vele streken in eindelooze veeten en oorlogen uitte, waren
een ramp voor de welvaart der bevolking en maakten haar tegenover elke vreemde
macht vrijwel machteloos. Hetzelfde verschijnsel doet zich in iederen stam
afzonderlijk voor. In zulk eene, soms uit slechts eenige honderden individuen
bestaande maatschappij kan men wel eene of meer hoofdenfamilies, vrijen en slaven
onderscheiden, ook treedt een hoofd tegenover vreemden wel als voornaamste
persoonlijkheid op, maar in den stam zelf kan hij niet aan zijne waardigheid, soms
wel aan zijne persoonlijkheid, de macht ontleenen, om zijn volk werkelijk te regeeren
en er een aaneengesloten geheel van te maken. Veeleer zijn het de verschillende
hoofden van huisgezinnen, vooral wanneer zij als persoon wat beteekenen, die in
zulk eene kleine samenleving een overwegenden invloed bezitten. Daar echter het
gevoel voor belangen van het algemeen bij volken als de Bataks zeer zwak en dan
nog maar bij enkelen ontwikkeld is, zoo kan men van eene vaste, maatschappelijke
organisatie evenals van
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eene staatkundige slechts in beperkten zin spreken. Het individu treedt hierdoor in
zijne eigenaardigheid veel meer op den voorgrond dan in onze hooger georganiseerde
maatschappij.
Bij het beoordeelen van den beschavingstoestand dezer Bataks mag men zich niet
te zeer laten leiden door de overweging, dat zij nog zoo kort geleden de ergste
kannibalen in onze Oost waren. Reeds het bezit van een schrijftaal en litteratuur, hun
rijstbouw op sawahs en dergelijke meer bewijzen, dat zij desondanks onder de hooger
ontwikkelde stammen van Indië gerangschikt moeten worden. Uitsluitend aan

No. 1. Dansende vrouwen van Bataksche hoofden uit het landschap Oeloean (Dolok na Oeli) aan den
Zuid-Oostelijken hoek van het Tobameer.
(Opgenomen door den Batakschen photograaf Jason Loemban Tobing.)

zichzelf hebben zij dezen vooruitgang in beschaving echter niet te danken; integendeel
de Hindoemonumenten in hun land, de vele Voor-Indische woorden in hun taal en
het aan Hindoekarakters ontleende alphabet pleiten er voor, dat wij ook hier een
uitvloeisel van den in den Archipel zoo overheerschenden invloed der
Hindoebeschaving voor ons hebben. Toch zijn de Bataks in dit opzicht lang niet met
de Javanen op een lijn te plaatsen; de laatsten zijn daardoor uit den toestand van
natuurvolk in dien van cultuurvolk overgegaan. Ook voor de Bataks geldt nog de
kenschetsende eigenschap der natuurvolken, hun in onze oogen bijna ongeloofelijke
onwetendheid ten opzichte van de natuur en de daar heerschende krachten, waardoor
zij in hun bestaan in hooge mate geschaad worden. Door hun gebrek aan inzicht in
het wezen van ziekten en in eene verstandige geneeswijze lijden zij door ziekte zoo
sterk, dat iemand uit eene hoogbeschaafde maatschappij zich daar moeilijk een
denkbeeld van vormen kan; daar zij niet bekend zijn met de levensvoorwaarden van
planten en dieren, worden hunne voornaamste middelen van bestaan, de landbouw
en de veeteelt, allerminst op verstandige wijze uitgeoefend en hetzelfde zien wij bij
hun huizenbouw, voorziening in kleeding, nijverheid enz. Bij al deze wordt hun
betrekkelijk geringe werkkracht onder bijzondere ongunstige omstandigheden
verbruikt en doet het ontbreken van verdeeling van arbeid en van goede werktuigen
zich sterk gelden. Te oordeelen naar vele berichten schijnen zich in 't bijzonder de
Bataks, wat geslachtelijke verhoudingen aangaat, niet gunstig te onderscheiden. Niet
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te verwonderen is het dan ook, dat zij evenals alle weinig ontwikkelde volken
betrekkelijk gering in aantal zijn.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de ongunstige elementen in het bestaan der
Batakstammen vooral gevormd worden door die oorzaken, welke in hooger
ontwikkelde samenlevingen in hunnen invloed op het menschelijk bestaan sterk
afgenomen zijn. Willen en kunnen de Bataks gebruik maken van deze niet te
overschatten zegeningen onzer beschaving, dan zijn wij als hoogontwikkelde volken
in staat, om op de gunstigste wijze het bestaan dezer minder bedeelde tropenbewoners
te verbeteren. Zoo staan wij Nederlanders tegenover de meeste volken van Indië.
Reeds het invoeren van een bestuur, meer of min-
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der op Europeeschen voet geschoeid, is daarom een ware zegen voor de bewoners
van onzen Archipel, omdat er de tot dusver ontbrekende staatkundige band door
wordt gelegd, die de voortdurende onlusten doet verdwijnen en aan het menschen
offeren, menschen eten, koppen snellen enz. een einde maakt; ook het tegengaan van
de verdrukking der binnenlandsche stammen door de Maleische naburen is voor de
randstammen van veel gewicht.
Op oeconomisch gebied kan er, werkende met oordeel des onderscheids ten
opzichte van de persoonlijkheid van den inlander en van de nu eenmaal voor hem
aanwezige natuurlijke levensvoorwaarden, veel in hun voordeel gedaan worden. De
onverbiddelijke eisch echter, om dit te doen steunende op een diepgaande kennis
van het betrokken land en volk op poene van mislukking der best bedoelde pogingen,
maakt een dergelijk ingrijpen in de inlandsche maatschappij moeilijk en een degelijke
voorbereiding noodzakelijk. Het oprichten van het Bataksch Instituut dat daarmede
meer rekening wil houden dan tot dusver dikwijls geschiedde, is derhalve een mijlpaal
in de ontwikkeling der Nederlandsche opvattingen omtrent koloniale politiek.
A.W. NIEUWENHUIS.

Grootte der Bataklanden.
Als men de kaart der Bataklanden legt op een van Italië op dezelfde schaal, zóó dat
de zuid-oostelijke grens valt ter hoogte van N a p e l s , dan reikt de noord-westelijke
grens ongeveer tot aan F l o r e n c e .
De hoofdplaats S i B o l g a (Siboga) valt dan juist samen met R o m e ; de vroegere
hoofdplaats P a d a n g S i D i m p o e a n op de lijn, die Rome met Napels verbindt,
op een derde van dien afstand van eerstgenoemde plaats.
Het Tobameer - zelf zoo groot als de Zuiderzee bezuiden Urk - komt dan te liggen
in het midden van Umbrië, westwaarts van S p o l e t o .
De gemiddelde breedte komt tamelijk wel overeen met die van Italië ter hoogte
van de golf van G a ë t a (eerste golf ten Noorden van de golf van Napels).
Heel Indië is ongeveer 60 maal Nederland, heel Sumatra is 13 maal Nederland,
de Bataklanden zijn 1½ maal Nederland.
In die Bataklanden wonen naar ruwe schatting ruim 600.000 inwoners.
M. JOUSTRA.

De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden.
(Hierbij de foto's Nos. 6, 9, 16 en 24.)
De naam Bataklanden zou allicht doen denken aan een administratief geheel, een
gewest bijv. van dien naam. Deze eenheid bestaat echter niet, al is er een tijd geweest
- toen men nog weinig of niets wist van de aan de Oostkust van Sumatra wonende
Batakstammen -, dat de begrippen residentie Tapanoeli en Bataklanden elkaar vrijwel
dekten. Neen, de Bataklanden vormen alleen uit volkenkundig oogpunt een geheel,
zij het met groote verscheidenheid in de samenstellende deelen. Op zeer verschillende
tijden en van verschillende zijden heeft de aanraking met de Europeesche wereld,
meer in het bizonder met het Nederlandsche Bestuur plaats gehad.
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De naam Bataks was reeds lang bekend, haast zei ik, berucht, want het begrip
‘menscheneter’ was onafscheidelijk daarmee verbonden. Zoo spreekt o.a. Nicolo di
Conti in zijn reisverhaal (1449) reeds van een ‘op dit eiland (Sumatra) wonenden
volksstam, Batech, die menschenvleesch eet.’ Een paar eeuwen lang is dit zoo wat
alles geweest wat men van de Bataks wist. Het eerste werk dat tamelijk uitvoerige
en betrekkelijk juiste mededeelingen omtrent de Bataks gaf, was de ‘History of
Sumatra’ van Marsden (3e dr. 1811), waaruit men met verbazing vernam dat deze
‘menscheneters’ een eigen letterschrift hadden!
Van de Bataks ter Oostkust van Sumatra vernam men het eerst vrij uitvoerige
berichten door J. Anderson, die in opdracht van het Gouvernement van Pinang, in
1823 een reis deed naar Sumatra tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen. Hij
schreef een heel aardig werkje: Mission to the Eastcoast of Sumatra (1826).
De aanraking met ons Bestuur begon feitelijk eerst omstreeks 1823, en wel van
de Westkust uit. In dat jaar werd onze hulp ingeroepen door de toen nog Heidensche
bewoners van Mandaïling tegen het drijven, moorden en plunderen der Padri's, een
fanatieke Mohammedaansche secte. In den oorlog met de Padri's (die met den val
van Bondjol, 1837, eindigde) vochten Bataksche hulptroepen herhaaldelijk aan onze
zijde. Bizonder onderscheidde zich daarbij Radja Gadombang, die tot belooning
zijner diensten tot regent van Mandaïling werd benoemd. Zijn graf is te Hoeta Godang
(Klein-Mandaïling), waar een gebeitelde steen met een opschrift in het Nederlandsch
van zijne daden getuigt. Ter beveiliging van Mandaïling werden er verschillende
sterkten aangelegd; de belangrijkste was Fort Elout, thans Panjaboengan, de zetel
van den controleur van Mandaïling. Geleidelijk breidde zich van daar onze invloed
uit over Angkola en Sipirok (1837). Voldoende krachtig werd deze eerst toen wij,
na den val van Bondjol, de handen ruim kregen om tegen Toeankoe Tamboesé, een
invloedrijk aanvoerder der Padri's, die een groot deel der Bataklanden te vuur en te
zwaard verwoest had, op te trekken. Onder Majoor Van Beethoven had een militaire
tocht dwars door de Padang Lawas naar Portibi plaats, en nog in datzelfde jaar (28
Dec. 1838) werd het sterke Daloe-daloe, de laatste wijkplaats van Toeankoe Tamboesé
door kolonel Michiels veroverd.
Hierdoor strekte onze invloed zich uit tot aan de Oostkust (Straat van Malaka).
Ter bevestiging van ons gezag werden verschillende militaire posten gesticht van
Mandaïling door de Padang Lawas tot aan de samenvloeiing van de Panei- en
Bilarivieren. Maar
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nu liet Engeland, beducht voor zijn handel op Sumatra's Oostkust, zijn tanden zien
en werden in 1841

No. 2. De landengte van Pangoeroeran (thans doorgegraven) waardoor Samosir met den westelijken
oever van het Tobameer verbonden was.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

al die posten weer ingetrokken, in 1843 werd ook Padang Lawas ontruimd. Eerst in
1879 had een hernieuwde

No. 3. De vlakte van Pangaloan met de heet-waterbronnen langs den voet van het gebergte, uitlooper
van den Dolok Saoet.
(Opgenomen door Jason Loemban Tobing.)

inbezitneming plaats. In dien tusschentijd was de Padang Lawas aan de willekeur
van tal van potentaatjes overgeleverd, en was het een voortdurende toestand van
roof, moord en geweldenarij. Eens werd het zoo erg, dat ingrijpen van onze zijde
gewettigd was. Dit geschiedde in 1855 door den toenmaligen assistent-resident van
Mandaïling, A.P. Godon. Ook later had ons Gouvernement nog een paar maal
aanraking met de bevolking; in 1872 kwam een verzoek om inlijving van verscheidene
hoofden; in 1874 bezocht de assistent-resident van Mandaïling hun gebied. De
inbezitneming in 1879 gold slechts enkele (19) land-
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schapjes; langzamerhand breidde ons gezag zich uit, zoomede de kennis van dit
gebied, inzonderheid door de beschrijving (1885) van den toenmaligen controleur
van dit gebied, J.B. Neumann. Onder den resident van Tapanoeli, A.L. van Hasselt
(1888-1893) had de eerste, nog voorloopige administratieve regeling plaats. In het
jaar 1908 had de inlijving plaats van het laatste tot dit gebied te rekenen landschap,
n.l. Habinsaran.
Toen in 1842 de residentie Tapanoeli werd geschapen, behoorden daartoe, wat de
door Bataks bewoonde streken betreft, behalve Mandaïling, Angkola en Sipirok ook
de Batang-Toroe districten (ook wel Klein-Toba genoemd), Loemoet en eenige
landschapjes in de buurt van Siboga. Zoo was het n.l. in werkelijkheid. In naam
echter waren bij Gouvernementsbesluit van 11 Maart 1841, No. 10, ook de diep
landwaarts in gelegen en tot de eigenlijke Tobalanden te rekenen landschappen
Sigompoelon, Silindoeng, Sipahoetar, Sigotom, Pangariboean en Silantom tot
Gouvernementsgebied verklaard, maar... jaren lang liet men er zich niet aan gelegen
liggen. In 1857 werd b e m o e i e n i s m e t d i e s t r e k e n g o e d g e k e u r d , maar
bleef achterwege door het aftreden van Van Swieten. Intusschen was de zending
sedert 1861 tot in Silindoeng doorgedrongen. Van dien tijd af werden de verzoeken
om daadwerkelijke bemoeienis met dit in naam tot ons gebied behoorend landschap
dringender. In 1872 bezocht de resident dit gebied, maar de het volgend jaar
uitbrekende Atjeh-oorlog maakte het Bestuur afkeerig van verdere gezagsuitbreiding
en inmenging in de zaken dezer streken, totdat men in 1877 daartoe werd genoopt
door het vijandig optreden van Singa Mangaradja, den zoogenaamden ‘Priesterkoning’
der Bataks. Dus had de eerste expeditie tegen hem plaats in 1878. Deze had andere
krijgsondernemingen ten gevolge: 1879 expeditie tegen Nai Pospos; 1880 tegen de
Pakpaklanden; 1883 tweede expeditie tegen Singa Mangaradja; 1887 derde expeditie;
1889 vierde. Een en ander leidde tot uitbreiding van ons gebied met tal van
landschappen, zoodat in 1890 de afdeeling ‘Silindoeng en Toba’ werd geschapen.
Meer of minder snel, ook nu en dan door tijdelijken stilstand afgebroken, schreed
onze gezagsuitbreiding na dezen tijd voort, en volgde de eene vreedzame inlijving
op de andere. Onafscheidelijk is aan deze geschiedenis de naam verbonden van den
eenige dagen na zijn aftreden op de reede van Ajer Bangis overleden resident van
Tapanoeli, L.C. Welsink (7 Juli 1908). De inlijving van Oeloean, van Samosir
(schiereiland in het Tobameer) en van de Pakpaklanden is nog onder zijn bewind
geschied.
Van Baroes (bezet in 1839) en Singkil (1840) uit, had het Gouvernement wel nu
en dan eenige aanraking met de Bataks der bovenstreken, maar die was slechts
vluchtig, van voorbijgaanden, niet zelden ook van vijandelijken aard, getuige de
expedities van 1854, 1861, 1865 en 1867. Na dat laatste jaar heeft men die bevolking
met rust gelaten tot 1904. In dat jaar had de nadering dier streken van een geheel
andere zijde plaats, n.l. van Atjeh uit: ik bedoel de zoo schitterende militaire tocht
van Van Daalen, door de Gajó-, Alas- en Pakpaklanden (1904). Deze tocht was van
beslissenden invloed op het verdere lot der nog niet onderworpen gedeelten van het
Batakland; zij leidde noodwendig tot de inlijving ook van die streken en in 1906 had
deze vrijwel overal haar beslag gekregen.
Wij moeten nog even teruggaan in den tijd en een kort overzicht geven van den
gang der gebeurtenissen, die ons van de Oostkust uit met de Bataks (inzonderheid
Karo- en Timoer-Bataks) in aanraking brachten. Reeds van den beginne van ons
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optreden ter Oostkust (omstreeks 1860) was de verhouding tot de daar wonende
Bataks geheel anders dan ter Westkust. Wij vonden n.l. aan de Oostkust een rij
Maleische rijkjes (Langkat, Deli, Serdang, Batoe Bara, Asahan), die ook (terecht of
ten onrechte, dit zij in het midden gelaten) aanspraken deden gelden op de dieper
landwaarts gelegen, door Bataks bewoonde streken; de vorsten (Sultans) dier rijkjes
beschouwden dus een deel der Bataks als hun onderdanen en meermalen heeft ons
Bestuur die vorsten geholpen in het handhaven hunner rechten. Bovendien maakten
de stamverwante Bataks der Hoogvlakte (onafhankelijk gebied) het ons meermalen
lastig. Vooral het verleenen van concessies voor tabaksondernemingen heeft hiertoe
aanleiding gegeven; die Bataks achtten zich daardoor in hun rechten verkort. Hierdoor
verkeerde de aanvankelijk tegemoetkomende houding, waarvan de verslagen der
controleurs van Cats Baron de Raet (1867) en C. de Haan (1870) gewagen, al spoedig
in wantrouwen, en een min of meer vijandige gezindheid. Deze uitte zich o.a. in
deelneming hunnerzijds aan de vijandelijkheden tegen ons van de Datoes van Songgal
(1872). Veel is er verbeterd toen eindelijk (omstreeks 1888) een controleur in het
bizonder met het toezicht op de Bataksche aangelegenheden werd belast. Al was het
dan langs middellijken weg, ons Bestuur kon daardoor de Bataks beter beschermen
tegen niet te loochenen knevelarijen enz. van de Maleische vorsten. Moeilijk was
deze betrekking, maar van den beginne was de hiervoor aangewezen persoon de
rechte man op de rechte plaats, en wat resident Welsink voor de Toba-Bataks is
geweest, dat werd de heer Westenberg voor de Karo- en Timoer-Bataks. Zijn
Batak-politiek heeft geleid tot steeds verdere uitbreiding van onze bemoeienis en
van onzen invloed, ook in het onafhankelijk gebied, geëindigd met de grootendeels
vreedzame inlijving van de Timoer- en Karolanden. Van 1906 tot 1908 heeft de heer
Westenberg als assistent-resident deze tot de afdeeling Simeloengoen en Karolanden
vereenigde streken bestuurd, tot hij in Juli tot opvolger van den afgetreden resident
van Tapanoeli werd benoemd.
Al de Bataklanden staan nu onder ons Bestuur. Een ongekende toestand van rust
is daardoor ingetreden en met recht mag men van dit belangrijk deel van Sumatra
een gestadigen vooruitgang verwachten.
M. JOUSTRA.
Een der beste middelen om de beginselen van het A.N.V. te verbreiden
is:
LEDEN WERVEN!
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De Residenten van Tapanoeli.
De residentie Tapanoeli ontstond in het jaar 1842, in verband met de opheffing der
residentie Ajer Bangis, die van 1837 tot 1841 heeft bestaan.
De resident van Ajer Bangis, A.L. Weddik, was tevens ‘Hoofdgecommitteerde
voor de Bataklanden’. In stukken uit dien tijd komt soms de naam ‘Residentie
Bataklanden’ = Tapanoeli voor, zoodat Weddik eenigszins als e e r s t e resident van
Tapanoeli is te beschouwen, al droeg hij een anderen titel.
Tot 1 Januari 1906 stonden de residenten van Tapanoeli onder den gouverneur
van Sumatra's Westkust te Padang; sinds 1906 is Tapanoeli een op zich zelf staand
gewest.
De achtereenvolgende residenten waren:
L.A. Gallé, wn. assistent-resident 1843.
Majoor (later Luit.-Kol.) A van der Hart, wn. resident 1844-1847.
P.H.A.B. van Hengst

1848-1849

W. Kocken

1850-1851

P.F. Couperes

1852

F.H.J. Netscher

1853-1855

J. Blok

1856-1857

J. van der Linden

1858-1860

C.H. Palm

1861

H.A. Steijn Parvé

1862-1863

Mr. J.K. de Wit

1864-1865

C.L.L. van Coeverden

1865-1869

H.D. Canne

1869-1873

S. Stibbe

1874-1876

J. B Boyle

1876-1881

D.F. v. Braam Morris

1881-1882

C.F.E. Praetorus

1882-1887

A.W.P. Verkerk Pistorius

1887-1888

A.L. van Hasselt

1888-1893

P.J. Kooreman

1893-1894

E.A. Taylor Weber

1894-1895

W.C. Hoogkamer

1895-1898

L.C. Welsink

1898-1908

C.J. Westenberg

1908
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No. 4. L.C. WELSINK, vorige resident van Tapanoeli.† 1908.

M. JOUSTRA.

Bestuur en rechtspraak in de Bataklanden.
(Hierbij de foto's Nos. 7 en 8.)
De Bataklanden vormen wel grootstendeels één gewest - het gewest Tapanoeli,
hoofdplaats Si Bolga aan den Indischen Oceaan -, maar toch niet geheel; want het
hooggelegen Karoland benoorden het Tobameer en een paar aangrenzende streken
beoosten het meer behooren met hun hellingland, de doesoen, tot het gewest Oostkust
van Sumatra.
De dorpen in de Bataklanden staan onder hun inheemsche dorpsbesturen. Boven
deze dorpsbesturen heeft men de besturen van complexen, die oorspronkelijk veelal
zelfstandige dorpsbonden zijn geweest, doch die bij onze regeering gewoonlijk
‘districten’ onder ‘districtshoofden’ heeten; de zendingsberichten intusschen noemen
zoo'n districtshoofdje (vanouds tevens dorpshoofd van het voornaamste dorp) dikwijls
‘den vorst’. Alleen daar waar zulke bondshoofdjes zich een despotische macht hebben
weten te verwerven, als benoordoosten het Tobameer (Si Meloengoen), heeft het
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gouvernement zelf hen als ‘vorstjes’ erkend. O n d e r de genoemde districtshoofden
hebben wij in verschillende deelen van Tapanoeli lagere inlandsche titularissen
ingesteld onder den titel van onderdistrictshoofd; van dezen zijn thans echter velen
weer afgeschaft. B o v e n de hoofden der dorpsbonden in het Karoland, met wie ons
gezag het laatst in aanraking is gekomen, hebben wij aanleiding gevonden nog een
hooger inlandsch gezag te erkennen; een zestal hunner n.l., die vanouds een ietwat
representatieve plaats onder huns gelijken innamen, hebben wij erkend als de
gezamenlijke bestuurders van het rijkje of landschap dier geheele Karo-hoogvlakte.
Boven dit dorpsbestuur en ‘inlandsch bestuur’ en deze zoogenaamde ‘vorstjes’
staat ons ‘binnenlandsch bestuur’ ten dienste waarvan het land verdeeld is in
onderafdeelingen (onder controleurs of civiel gezaghebbers) en afdeelingen (onder
assistent-residenten of controleurs); boven de afdeelingshoofden staan de hoofden
van de twee gewesten, de residenten van Tapanoeli en van de Oostkust van Sumatra.
De rechtspraak over inlanders is in het zuidelijke Batakland, waar ons gezag al
zeventig jaar gevestigd is - het heette indertijd de ‘Noorderdistricten’ van het
gouvernement Sumatra's Westkust -, geschoeid op de westersche leest, die wij ook
op Java en elders met terzijdestelling van de volksinzettingen hebben ingevoerd. Het
is daar rechtspraak ‘in naam der Koningin’, geoefend door een Europeesch
bestuursambtenaar hetzij alleen (magistraatgerecht) hetzij met hoofden naast zich
(rapat), of door een inlandsch districtshoofd met lagere hoofden naast zich
(districtsgerecht). Overal elders in de Bataklanden echter, waar wij eerst sinds dertig
jaar of korter zitten, heeft men de inheemsche rechtspraakinzettingen zooveel mogelijk
gehandhaafd, al hebben ook daarbij de Europeesche bestuursambtenaren leiding en
toezicht en grooten invloed, volgens voorschriften van hun resident.
De tegenwoordige resident van Tapanoeli, de heer Westenberg, door wiens beleid
binnen veertien jaar tijds het uitgestrekte Karoland zonder noemenswaarde
vijandelijkheden onder ons bestuur is gebracht, heeft in zijn vroegeren werkkring
onder de Karo's de voordeelen eener rechtspraak, die de adat wezenlijk eerbiedigt,
ruimschoots leeren kennen; van hem ook is de regeling afkomstig van een centrale
rechtspraak voor het Karoland, de kerapaten te Kaban Djahé.
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Bataksch rechtsgevoel.
(Uit oude zendingsberichten.)
Een van de vorsten - zoo schreef de thans 74-jarige zendeling Nommensen in de
Rheinische Missionsberichte van 1864 - legde mij verschillende strijdvragen voor
met het doel te onderzoeken of ik een rechtvaardig oordeel zou vellen. Hij zeide: ‘Er
waren eens twee menschen, een herder en een landbouwer, die alleen sirih plantte.
Beiden leefden enkel van de opbrengst van hun arbeid, dus de eerste van schapenmelk,
de andere van sirihbladeren. Eens vielen beiden tegelijk in slaap en in dien tijd aten
de schapen van den een de sirih van den ander op’. De vraag was nu hoe die zaak
op rechtvaardige wijze te beslechten. Ik zei natuurlijk dat de herder de schade van
den landbouwer voor de helft moest dragen omdat beide geslapen hadden en vroeg
toen aan mijne toehoorders hoe zij zouden geoordeeld hebben. Hierop antwoordden
zij, dat herder en landbouwer beiden zoolang van de schapenmelk moesten leven tot
de sirihbladeren van den laatste weer tot hun vroegere grootte waren aangegroeid.
Ik vertelde hun toen het bijbelsche verhaal van Salomo's oordeel, zonder evenwel
diens uitspraak mede te deelen en stelde de vraag hoe zij in dat geval zouden hebben
gehandeld. Een van de r a d j a 's gaf toen ten antwoord: ‘Ik zou een flinke kist nemen
en daarin een man verbergen; die kist zou ik door de beide vrouwen zoo lang laten
dragen tot uit hun woorden, die door den man werden afgeluisterd, zou blijken hoe
het oordeel moest worden geveld. Want de ware moeder zou het langer uithouden
dan de andere.’
Bij dit laatste een woord ter opheldering. De valsche moeder zal natuurlijk zeggen:
‘Die zware vracht, en dat nog wel ter wille van een andermans kind!’ maar de ware
moeder: ‘al is de vracht zwaar, ik zal ze dragen, als ik mijn kind er maar door
terugkrijg’.
December 1908.
F.

Het reizen in de Bataklanden.
(Hierbij de foto's Nos. 3, 5, 11, 12, 13 en 15.)
In een land, dat vooralsnog spoorwegen mist en geen bevaarbare rivieren of kanalen
heeft, is het reizen natuurlijk aan meer bezwaren onderhevig dan in onze, op dit punt
wel wat verwende West-Europeesche landen. Maar die bezwaren worden spoedig
vergeten door ieder, die het voorrecht had in de Bataklanden te reizen. Allereerst
wel door het vele natuurschoon, waarvan hij kan genieten, maar ook door de
aantrekkelijkheid, de poëzie zou ik haast zeggen, die de wijze van reizen op zichzelf
heeft. En nu de werkelijke bezwaren en vermoeienissen, vergeleken bij vroeger,
aanmerkelijk minder zijn geworden, kan ik mij levendig voorstellen, dat in den
laatsten tijd menig Europeaan zich de ongemakken, toch aan de nog min of meer
primitieve wijze van reizen verbonden, heeft getroost en een reisje door de
Bataklanden heeft ondernomen. Vooral de verbinding met de Oostkust van Sumatra
(Deli in het bizonder) is veel verbeterd. Waarschijnlijk zal over niet te langen tijd
een automobieldienst voorzien in een geregelde verbinding van de lage Delische
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landen met de heerlijke, koele Karohoogvlakte. Deze hoogvlakte wordt nu doorsneden
door een breeden rijweg en daardoor is de reis van Medan naar het Tobameer, vroeger
een zeer vermoeiende, hoewel de moeite loonende, voetreis van een dag of vier,
ingekort tot een reisje per karretje van twee dagen. Dat is te zeggen, het laatste
gedeelte, de afdaling van de 1400 M. hooge vlakte tot het 900 M. boven de zee
gelegen meer, moet nu nog te voet geschieden, maar dat zal mettertijd ook nog wel
anders worden.
De tocht over het meer was steeds het meest bezwaarlijke van de reis. Dit moest
geschieden met een ‘soloe’, een vaartuig, uit een uitgeholden boomstam bestaande,
wel groot genoeg, want er zijn er, die met gemak een 50 of 60 man bergen, maar
men zit er niet erg gemakkelijk in, heeft geen beschutting tegen den blakenden
zonnegloed, en de minste beweging in het water doet deze ranke dingen geweldig
schommelen. Ja, dat was ook nog een bezwaar, dat men zoo van het weêr afhing!
En dan was zoo'n soloe niet steeds te krijgen. De politieke verhoudingen waren voorts
een tiental jaren geleden ook nog niet van dien aard, dat men met volle gerustheid
zoo'n tocht over het meer kon wagen.
Veel is er nu verbeterd. Het Gouvernement heeft reeds lang te Balige een fraai
motorbootje van aluminium, dat al menigmaal op het meer belangrijke diensten heeft
bewezen. Het heeft echter één groot gebrek, het is veel te rank en bij eenigszins ruw
weder niet te gebruiken. Door een ondernemend controleur ter Oostkust van Sumatra
is toen het plan opgevat een ijzeren boot, beter tegen den zwaren golfslag bestand,
op het meer in de vaart te brengen. Met de hem eigene voortvarendheid toog hij aan
het werk. De groote moeilijkheid is, hoe de boot op het meer te krijgen. Hij dacht
het zou wel gaan zóó in zijn geheel. Hoever de boot nu is weet ik niet. Wel was ze
in het begin van 1908 een heel eind op weg, maar het weêr was niet mee, de groote
rollen waarover de boot werd voortgesleept, zooiets van boomstammen, zonken in
den modder en spotters beweren, dat die stammen zijn gaan uitbotten, zoodat de boot
mettertijd in het bosch zou vastgroeien! Dat zal echter wel wat meevallen. Genoemde
controleur heeft wel meer moeilijkheden overwonnen en laat zich niet spoedig uit
het veld slaan.
Er is nog in de vaart een houten motorbootje, de ‘Tolé’ (Voorwaarts), eigendom
van het Rijnsche Zendelinggenootschap; het onderhoudt de verbinding tusschen de
aan het meer gelegen zendingsposten. Dit bootje staat ook ter beschikking van
particulieren tegen den zeer billijken prijs van f 25. - voor een tocht het heele meer
over. Gezagvoerder en tevens machinist is een Toba-Batak, opgeleid door zendeling
Pohlig, directeur van de Industrieschool te Lagoe Boti. Deze Batak kon zeer goed
met het bootje terecht. Hij bracht mij in Juni 1908 veilig van Poerba

Neerlandia. Jaargang 13

119

No. 5. Tano Bato, in Groot-Mandaïling. Gezicht uit de pasanggrahan.

No. 6. Volksspelen, gegeven in het landschap Djandji Radja, bij de inlijving daarvan (1905).
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)
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naar Balige (pl. m. 80 K.M.), niettegenstaande er in den namiddag een sterke wind
opstak en er een golfslag stond niet ongelijk aan dien der Zuiderzee tusschen
Enkhuizen en Stavoren bij flinken Noordwestenwind!
Ten Zuiden van het meer, in Toba en over de Hoogvlakte van Toba heeft men zeer
goede wegen, vooral de hoofdweg van Baligé over Si Borong-borong naar Taroetoeng
is in uitstekenden staat. Hier zou men dus kunnen rijden. Maar de rijtuigen ontbreken
vooralsnog! Een Chinees te Taroetoeng heeft één, niet erg gemakkelijk rijtuig, dat
is alles. Hoe mist men hier de zoo praktische ‘karèta séwa’ en ‘sado’ uit Deli. Het
personenverkeer is echter naar men mij zeide te gering om een verhuurderij van
karretjes een bestaan te waarborgen. Zelfs rijpaarden zijn niet steeds te krijgen, ten
minste in Toba niet, of men moet met den Chinees in Taroetoeng, die ook het vervoer
van goederen voor het Gouvernement heeft aangenomen, den ‘aannemer barang’
een afspraak hebben gemaakt. Zoo kan het dus voorkomen, dat men den tocht Baligé
- Taroetoeng te voet moet doen. Zeer dikwijls echter kan men op de hulpvaardigheid
der daar wonende zendelingen rekenen. Zoo'n tocht van Baligé over de
Toba-hoogvlakte naar Taroetoeng zou eigenlijk, evenals de reis over het Tobameer,
een afzonderlijke beschrijving verdienen. De vele fraaie kiekjes van den heer Ypes
in dit nummer geven echter van een en ander een goeden indruk, en overigens zij
het mij vergund te verwijzen naar de Mededeelingen van het Ned.
Zendelinggenootschap van 1899, blz. 238-300.
De verbinding van Taroetoeng met de havenplaats Siboga (Si Bolga), thans ook
hoofdplaats der residentie Tapanoeli is nog niet al te schitterend. De weg is n.l. voor
karren en rijtuigen niet begaanbaar, door de vele steile hellingen. Te paard is het
evenwel een zeer merkwaardige tocht. Heeft men voor wisselpaarden gezorgd, dan
kan men de reis desnoods in één dag doen, maar dit zal ik niemand aanraden. Men
doet er meestal twee dagen over; gaat den eersten dag ongeveer 19 paal (1 paal =
1500 M.) en overnacht te Pagaran Pisang op omstreeks 700 M. boven de zee, waar
een ‘pasanggrahan’ is.
Deze ‘pasanggrahans’ waarvan men er aan al de min of meer belangrijke wegen
een of meer vindt, terwijl men ze ook op de voornaamste plaatsen: Siboga, Balige,
Taroetong, Si Pirok, Padang Si Dimpoean, Panjaboengan enz. aantreft, zijn
Gouvernementsgebouwen, waar doortrekkende ambtenaren kunnen overnachten, en
waar meestal ook het noodige voorhanden is voor het bereiden van een goeden
maaltijd. Ook particulieren kunnen, voorzien van een schriftelijk vergunningsbewijs
van het gewestelijk hoofd van bestuur, daarvan gebruik maken, als er plaats
beschikbaar is. De tarieven voor de voedingsmiddelen, zoowel als voor het gebruik
van beddegoed, tafellinnen enz. zijn zeer billijk gesteld. Werkelijk, die pasanggrahans
zijn een ware uitkomst voor den reiziger, en dragen er veel toe bij de reis prettiger
en minder bezwarend te maken in een land, waar geen hotels zijn, en waar wegens
het geringe aantal Europeanen dat er woont, de anders gunstig bekend staande Indische
gastvrijheid een deugd zou worden, welker beoefening wel wat al te zwaar zou
drukken.
Doch we waren te Pagaran Pisang. Den volgenden dag gaat men meestal zeer
vroeg op weg om de overige 22 paal af te leggen, want men mag rekenen dat men
gemiddeld niet veel meer dan 3 paal per uur aflegt, en het laatste deel van den weg
is knapjes warm. Afwisseling is er ook niet veel, behalve de fraaie hangbrug over
de Aek Raïsan. Mooi is ook het gezicht op de baai van Siboga (16 paal in doorsneê!)
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en den Indischen Oceaan, doch deze krijgt men eerst in het gezicht als men nog
slechts 4 paal van Siboga verwijderd is. Van Taroetoeng (Silindoeng) gaat ook een
weg rechtstreeks naar het zuidelijke Batakland, langs het dal van den Batang Toroe,
over Pangaloan, Si Mangoemban en Si Pirok naar Padang Sidimpoean. Deze weg is
warm, maar zeer de moeite waard. Men passeert o.a. een fraaie brug over de Aek
Poeli. Van Si Pirok verder zuidwaarts kan men van karretjes gebruik maken. Men
rekent gewoonlijk voor den afstand Taroetoeng - Padang Sidimpoean vier dagen en
overnacht dan achtereenvolgens te Pangaloan, Si Mangoemban en Si Pirok. Zoo
ingedeeld is de tocht niet vermoeiend.
Het zuidelijk Batakland is van prachtige wegen voorzien, zóó fraai en over het
geheel van zulke flinke ijzeren, steenen en houten bruggen voorzien, dat zelfs met
September 1908 die wegen (de hoofdweg althans) voor het automobielverkeer zijn
opengesteld. Totnogtoe zal er weinig of geen gebruik van zijn gemaakt, want bij
mijn weten zijn er nog geen tufrijtuigen. Maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer
duren, nu er verschillende ondernemingen pas zijn geopend of binnenkort geopend
zullen worden. Ook zou dan het vrij drukke postvervoer (de overlandpost naar en
van Padang) gedeeltelijk per tufrijtuig kunnen geschieden. Nu reist men er algemeen
in met twee paarden bespannen rijtuigjes (bendi), die op de belangrijkste plaatsen te
huur zijn. Men betaalt daarvoor 25 cent per paal, alleen op het stuk Siboga - Padang
Si Dimpoean, dat, hoewel fraai, tamelijk zwaar is door de groote hellingen hier en
daar, 30 cent. Dat daardoor het reizen er nog al kostbaar is, is duidelijk.
De afstand Siboga - Padang Si Dimpoean bijv. is 58 paal, die van laatstgenoemde
plaats naar Panjaboengan ruim 48 en van hier naar Moeara Si Pongi, heel in het
zuiden van Klein-Mandaïling 40 paal. Gewoonlijk legt men niet meer dan 6 à 7 paal
per uur af, oponthoud door omspannen enz. meegerekend.
De vele Delianen, die met verlof naar Europa gaan, zou ik aanraden eens de reis
over land door de Bataklanden en de Padangsche Bovenlanden naar Padang te doen,
en daar scheep te gaan naar Nederland. Een enkele heeft dit reeds gedaan en het zal
hem zeker niet hebben berouwd, want op deze reis maakt men kennis met een der
meest belangwekkende en schoonste streken van ons te weinig gewaardeerde
Insulinde.
M. JOUSTRA.
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De brievenpost in de Bataklanden. (Tapanoeli)
Het vervoer der brievenmaal is beter geregeld, dan men allicht bij de nog veelszins
gebrekkige verkeersmiddelen

No. 7. De kerapaten (het inheemsche hof van justitie) te Kaban Djahé, van buiten gezien.

zou verwachten.
Postkantoren zijn er te Si Bolga (Siboga), te Padang Si Dimpoean en te Taroetoeng.

No. 8. De kerapaten, van binnen gezien. In de vooruitspringende hokjes zitten de handlangers der
vijf rechters, die elkaar het oordeel toeschreeuwen, dat hun binnen-zittende rechter (landschapshoofd)
heeft geuit. Achter de open hokjes, waarin de rechters zitten, zijn slaapplaatsen voor hen.

Dank zij de booten der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij staat Si Bolga zoowel
met Padang als met Sabang in geregelde verbinding en heeft men dus ongeveer elke
week een brievenmaal uit Nederland (afwisselend met de stoomschepen der
Maatschappij Nederland en van den Rotterdamschen Lloyd vervoerd). Bovendien
heeft men een overland-post van en naar Fort de Kock (en Padang), drie maal per
week. De brieven worden daar vervoerd door een zoogenaamden ‘aannemer’. De
overbrenging geschiedt over dien afstand bijna geheel per postkar, door twee paardjes
getrokken. Op bepaalde plaatsen staan wisselpaarden gereed. Tusschen Groot- en
Klein-Mandaïling verkiest men het vervoer per ‘pikoel’-paard (draagpaard) langs
den Loeboeweg boven dat langs den prachtigen maar erg slingerenden grooten rijweg
over Maga, terwijl voorts van Moeara Si Pongi tot

Neerlandia. Jaargang 13

122
Rao (omstreeks 17 paal = 25 K.M.) het vervoer nog per pikoel-paard m o e t
geschieden. Lang zal dit wel niet meer duren, daar een rijweg in aanleg is. Niet
onwaarschijnlijk ligt voor het gedeelte Si Bolga - Fort de Kock een overbrenging
per tufrijtuig in een niet zeer verre toekomst.
Van Padang Si Dimpoean uit wordt de post voor Si Pirok en voor Si Boehoean
(Padang Lawas) bezorgd, terwijl de controleur te Panjaboengan zorgt voor de post
in zijn omgeving.
Van Si Bolga naar Taroetoeng, en voorts van daar naar Toba en de Daïri-landen
gaat twee maal per week een post. De overbrenging geschiedt door postloopers, die
bewijzen welke uitstekende, onvermoeide voetgangers de Bataks zijn. De controleurs
te Si Borong-borong en te Baligé en de zendeling te Lagoe Boti dragen zorg voor de
verdere doorzending en bezorging.
Hoe huiselijk het ook toegaat, klachten over verloren-gaan of vertraging hoort
men zelden of nooit.
M. JOUSTRA.

De omgeving der Bataklanden.
Trekt men van de meerendeels hooggelegen Bataklanden over zee naar het Westen,
dan komt men na zes à acht uur stoomens (van Si Bolga uit) aan het eiland Nias
(gewest Tapanoeli).
Trekt men van de Bataklanden over land naar het Noordwesten, dan komt men
van de Karo-hoogvlakte door diepe dalen en hooge waterscheidingen in het Alasland
(gewest Atjèh), vandaar over hooge waterscheidingen in het Gajoland (gewest Atjèh)
- de zuidelijke helft daarvan is beter te bereiken van hier dan van eigenlijk Atjèh uit
-, en vandaar door de waterrijke en vruchtbare maar volklooze bergstreek der Kawaj
XII geleidelijk afdalend (een barre tocht) in de bovenlanden van Groot-Atjèh en
eindelijk te Koeta-Radja zelf, dat in de vlakte ligt, een uur van zee af.
Trekt men van de Bataklanden naar het Noorden of Oosten, dan daalt men af in
de vlakten van Sumatra's Oostkust met hun tabaks- en andere ondernemingen.
Trekt men van de Bataklanden naar het Zuiden (van Mandaïling uit), dan passeert
men eerst te paard of te voet tusschen Moeara Si Pongi en Rao een dorre vermoeiende
waterscheiding (een sterk golvend duinlandschap, met het hard alang-alang-gras
bewassen, vergelijkbaar met de landstreek tusschen Seulimeum en Padang Tidji in
Groot-Atjèh), omstreeks 25 K.M. lang, om vervolgens uit te komen op den
hooggelegen, prachtiggebaanden weg die in de lengte van het eiland Sumatra van
Rao voert naar het hooge Fort de Kock (Padangsche Bovenlanden), vanwaar de trein,
na een korte stijging, in snelle daling door de beroemde Anai-Kloof naar het aan zee
gelegen Padang brengt.
Van Padang naar Fort de Kock is per trein vier à vijf uur, van Fort de Kock naar
Rao per karretje twee dagen, van Rao naar Moeara Si Pongi één dag, van Moeara Si
Pongi naar Padang Si Dimpoean per karretje twee à drie dagen, van Padang Si
Dimpoean naar Taroetoeng - hetzij westelijk over Si Bolga (aan zee) of oostelijk
over Si Pirok - drie à vier dagen, van Taroetoeng naar het Tobameer één à twee
dagen, over het Tobameer acht à negen uur, van het Tobameer naar Medan drie
dagen. Van Padang naar Medan dus zonder overhaasting in zeventien dagen.
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Een tocht van het Karoland over de bergen naar Koeta-Radja daarentegen zal, om
de terreinsgesteldheid, wel twee maanden of langer vorderen.

Iets over het Tobameer.
(Hierbij de foto's Nos. 2, 10, 14, 23, 25, 30 en 31.
Het Tobameer is om en bij 23 vierk. G. mijlen groot en omgeven, althans voor
zooverre Toba bereft, door eene heuvelachtige, met een frisch en gezond klimaat
bedeelde hoogvlakte, die zacht naar het meer oploopt tot een kam van 1400 tot 1500
M. hoogte, welke aan de andere zijde zich stijl en met talloze scherpe ruggen stort
in het 906 M. hoog gelegen meer. Machtig hooge berghellingen, bedekt met varens
in geel bruin, hoog opschietend gras, bezaaid met zwarte rolsteenen en afwisselend
in rotspartijen geven den reiziger, wanneer hij over de steppen der hoogvlakte den
rand van het duizelingwekkend diep gelegen meer heeft bereikt, den indruk als ware
hij gekomen bij een ontzaggelijk kratergat, ware het niet dat zijn oog ook werd
aangetrokken door ver beneden aan den oever van het meer gelegen landschapjes terrasvormige sawahcomplexen -, te midden waarvan als Neurenbergsch speelgoed
vierkant omwalde, van zacht bamboegroen omzoomde dorpen liggen, waarvan de
hooge woningen hare in den vorm van buffelhorens gepunte daken nog even boven
den bamboehaag uitsteken.
Al de zoo juist bedoelde, van den rand der hoogvlakte afloopende ruggen vormen
aan het meer gekomen even zoovele kapen, die, vrijwel twee aan twee, kleine baaien
insluiten, waaraan evengenoemde dicht bevolkte landschappen gelegen zijn. Ettelijke
jaren geleden leverden die kapen eene welkome gelegenheid op aan roovers om
aldaar in hunne met 30 à 40 koppen bemande kano's (soloe) zich verdekt op te stellen
en argeloos voorbij varende marktbezoekers te overvallen, zich van hunne goederen
meester te maken en de opvarenden soms zelfs gevangen te nemen om ze thuis in
afwachting van het voor hen te ontvangen losgeld in het blok te zetten of om ze elders
als slaven van de hand te doen. Een in 1897 in dienst gesteld, ongeveer 15 K.M. per
uur loopend Gouvernements aluminium-bootje, bemand met gewapende
politiedienaren wist aan dien toestand een einde te maken.
Elk der landschapjes vormt een op zich zelf staand geheel, leefde vroeger veelal
op voet van oorlog met naburige landschapjes en kenmerkte zich bovendien nog
door inwendige verdeeldheid.
Zoo vond ik enkele jaren geleden in het toenmaals
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nog onafhankelijke landschap Sihotang zelfs eene kampong, waarvan de bewoners
binnen de wallen hunner hoeta elkaar beoorloogden. Op gezette tijden werd

No. 9. De onan (markt) van Simbolon en het Gouvernements-aluminiumbootje met de daarbij
behoorende kolèk (sleepprauw).
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

voor slechts enkele oogenblikken wapenstilstand gesloten ten einde zich van
levensmiddelen, drinkwater

No. 10. Ompoe Radja Hoensa met eenige zijner familieleden. Vroeger een gevreesd zeeroover (op
het Tobameer), nu een flink en bekwaam districtshoofd, aangesteld door de Regeering over het eiland
Pordapoer.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

enz. te kunnen voorzien. Beide partijen hielden zich verdekt opgesteld in hunne
tegenover elkaar staande woningen, van waaruit zij elkander beschoten. Het geheele
landschap ging verder gebukt onder den strijd van de twee gebroeders Toean
Hapoeltahan en Ompoe Radja na Lan, die elkaar het oppergezag betwistten over het
landschap. De rijstvelden waren bezaaid met kleine h o e b o e 's (versterkingen) waarin
geweerdragenden zich opstelden ter verdediging zooveel mogelijk van de
sawahbewerkers tegen de vijandelijkheden der tegenstanders. Een verschen schedel
trof ik aan in de kampong van Toean Hapoeltahan, terwijl het aantal der in de
verschillende kampongs in het blok
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gezette en door mij weder in vrijheid gestelde personen legio was. Daaronder bevond
zich ook eene vrouw, die 4 à 5 jaren in het blok had gezeten en wier beenen daardoor
zoo verzwakt waren, dat zij niet meer kon loopen.
Bovenbedoelde landschapjes, huisvesten thans, voor zooveel de onderafdeeling
Toba betreft, ongeveer 120.000 zielen, eene bevolking, kinderlijk aanhankelijk aan
ons Gouvernement, dank zij het tactvol en humaan bestuur van den kortelings
overleden resident Welsink, die gedurende een dertigtal jaren dikwijls onder de
grootste gevaren zijne volle toewijding gaf aan eene afdoende bevrediging van de
vroeger zoo woeste Tobasche bevolking.
Uit een geschiedkundig oogpunt heeft naast het landschap van Balige (onze eerste
bestuurszetel aan het Tobameer) dat van Bakkara de meeste aandacht getrokken en
wel omdat het eertijds de verblijfplaats was van Singamangaradja. In 1883 door den
toenmaligen controleur Welsink voor goed uit dat landschap

No. 11. Een groote soloe op het Tobameer. (Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

verdreven en na wanhopige pogingen tot herstel van zijn wereldlijk gezag ten slotte
naar de Pakpaklanden uitgeweken, wist genoemde priestervorst zijn geestelijk gezag
echter nog zoo te doen gelden, dat in Bakkara althans evangelisatie tot voor kort niet
geraden werd geacht. Talloos zijn thans nog de herinneringen van Singamangaradja
in Bakkara, w.o. voornamelijk een groote steen op de helling van het omsluitend
gebergte, alwaar Singamangaradja onder het aanschouwen van een prachtig panorama
gaarne te droomen zat over een groot Bataksch rijk, waarover hij als oppermachtig
vorst regeeren wilde. Verder heeft men nabij zijne hoeta nog een krachtige bron
onder een reuzeboom, de badplaats van Singamangaradja.
Geen wonder dat van Bakkara, evenals van de nader te noemen Poesoek Boehit
melding wordt gemaakt in de Bataksche mythologie. Eene beschrijving van dat
landschap vinden wij namelijk in de Tonggo Tonggo debata (gebedsformule), waarin
een der meest gevreesde debata's (goden), met name Toean di Papan Tinggi, wordt
aangeroepen. Bedoelde beschrijving zegt van Bakkara, dat het hooge bergen heeft
tot wanden, en wolken, scherende over den rand der hoogvlakte, tot dak, dat het bezit
een waterval, die als een dartele geit springt van rots tot rots, beneden verstuift als
in pluisjes geschoten witte kapas en zich dan vereenigt in een draaikolk even donker
en helder als indigo, in eene tobbe rondgedraaid.

Neerlandia. Jaargang 13

De bovenrand van den bergwand om het meer is, met uitzondering van een gedeelte
in het Oosten, vrij wel glad horizontaal. Er verheffen zich slechts weinige toppen
op, van welke de Poesoek Boehit bijzondere belangstelling trekt, ten eerste omdat
het de eenige nog werkende vulkaan aan het Toba-meer is - volgens sommige
geologen een overblijfsel van de enorme vulkanische werking, waaraan het meer
zijn ontstaan te danken zou hebben - en verder omdat hij zoo'n belangrijke rol speelt
in het bijgeloof van den Batak. Nabij een kleine warme bron dicht bij zijn top moet
volgens de volkssagen namelijk de eerste mensch zijn geschapen. Deze stichtte een
nu geheel verdwenen kampong - Siandjoer Moelana geheeten - op den bergrug, die
de Poesoek Boehit vereenigt met de hoogvlakte en het geheel in bergen beklemde
ten W. van de Poesoek Boehit gelegen landschap Sagala scheidt van het aan den
Zuidelijken voet van genoemden berg gelegen, eveneens geheel door hooge
berghellingen ingesloten landschap Limbong.
Verder houdt die berg met eene 200 à 300 M. breede landtong het schiereiland
Samosir aan zich vast en verhindert volgens het Bataksch bijgeloof zoodoende een
wegzinken van dat schiereiland in het 400 à 500 M. diepe meer. Dit laatste zoude
beteekenen een verlies van niet meer of minder dan 50.000 menschenlevens,
grootendeels geconcentreerd langs het strand van evengenoemde landtong af tot de
Z.-O. punt van het schiereiland.
Vormt de bergwand om het meer vrij wel een aaneengesloten geheel, in den Z.-O.
hoek van het meer is het terrein zoodanig gevormd, dat het er allen schijn van heeft
alsof daar eene reusachtige verbrokkeling van den bergwand heeft plaats gehad,
waardoor het overtollige water van het meer een uitweg heeft gekregen naar Sumatra's
Oostkust (Assahan-rivier). Aan deze doorbraak en verder aan aanslibbing van kleine
riviertjes heeft de sawahrijke vlakte van Oeloean, thans bewoond, naar ik meen, door
ongeveer 20.000 zielen, haar ontstaan te danken. Vroeger moet die vlakte eveneens
een baai zijn geweest met den dolok (berg) Si Manoekmanoek met zijne uitloopers
als O. grens en de O. rand van het Si Gaolplateau, vroeger vermoedelijk ook een
soort schiereiland, als W. grens.
Vele zijn de goden en geesten, die, met den Batak samenlevende, aan hun dikwijls
nukkig gemoed lucht geven door plagen en sarren van de menschen. Hoe gevreesder
zij zijn, hoe meer de Batak aandacht aan hen schenkt tot afwering van hunne
kwellingen, b.v. door hun het noodige te offeren. Nochtans schroomt hij niet bij de
aanroeping zijner goden hunne kwade eigenschappen op te sommen, zij het dan ook
meestal in den vorm van aantijgingen. Zoo schrijft men b.v. bovengenoemden als
aanmatigend moedig afgeschilderden Toean di Papan Tinggi bij zijne aanroeping
o.m. toe dat hij een godsdienst bezit even grillig als de
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No. 12. Groote, overdekte brug over de Batang Toroe, in den grooten weg van Si Bolga naar Padang
Si Dimpoean.

No. 13. Tijdelijke brug over de Laoe Biang bij Kan Dibata (Karo-hoogvlakte).
(Opgenomen door den zendeling E.J. van den Berg.)
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sprongen van een hondenvlooi (dus nukkig en wispelturig is), dat hij de vader is van
de toenggalpanaloean (slaf om booze geesten te bezweren), doch spoedig daarvan
gescheiden is (d.w.z. zelf zooveel kwaad aanricht, dat men dien staf niet meer veilig
acht in zijn bezit), dat hij graag tweespalt verwekt, dat hij giftige heesters bezit (dus
een giftmenger is), dat hij grasvlakten bezit, die men niet ongestraft kan betreden
(gezinspeeld wordt hier op het gebruik b.v. in Oeloean om op gras g a d a m of haartjes
van een bepaalde rupssoort te strooien, die bij aanraking kwaadaardige huidzweren
veroorzaken), die een bron bezit, waarin men niet kan baden (zonder huidziekten op
te loopen), die een bamboekoker bezit zoo krom dat men den bodem daarvan niet
kan zien bij opening slechts van den stop (dus een ondoorgrondelijk karakter bezit)
en die een bamboebus bezit, gevuld met stekende bijen (dus verradelijk is, want de
Batak heeft de gewoonte in dergelijke bussen alleen onschuldige voorwerpen op te
bergen).
Groote offerfeesten worden vooral in het zwaar bevolkte landschap Limbong op
de door groote boomen overschaduwde marktplaats nabij de kampong Loemban na
Bolak gevierd ter eere van de zoo gevreesde berggeesten. Een droefgeestige muziek
soms geheele dagen en nachten lang, zoo nu en dan onderbroken door het geschreeuw
der toeschouwers wordt door de ijle berglucht duidelijk voortgeplant om dan in een
echo door het nauw omsluitend gebergte te worden teruggekaatst. Vooral gedurende
den nacht schijnt de Bataksche muziek groote aantrekkingskracht te bezitten op de
rondwarende geesten.
Ook het heldere, veelal spiegelgladde, in de baaien door een mooi wit strand
omzoomde en geheel van schadelijk gedierte vrije meer schijnt een willig voorwerp
te zijn van de nukken van ontstemde goden, die het water doen bruisen en deinen als
de zee, voorafgegaan door het plotseling optreden van valwinden. Vele djoro's
(bidkoepeltjes) vindt men langs het strand.
Is het weder mooi en helder, dan wordt gevaren onder het lustig, onwillekeurig
aangeheven gezang van een der roeiers op het rythmisch geklap der pagaaien tegen
de boorden der kano, na elke strofe gevolgd door het ‘tjoe ohoi’ refrein der
mederoeiers. Ver klinkt dit refrein over het water en draagt niet weinig bij tot de
vroolijkheid van de bij heldere zon zoo opgewekte omgeving van het meer. Slechts
wanneer men een kaap passeert, verstommen het gezang en het begeleidend geklap
der riemen. Geruischloos tracht men de kapen voorbij te gaan als vreest men de
aandacht der geesten op zich te trekken. Het is dan ook bij de kapen dat de stormen
het hevigste woeden.
W.K.H. YPES,
Contr. B.B.
's-G r a v e n h a g e , 30 Nov. 1908.

De Zending in de Bataklanden.
(Hierbij de foto's 17, 18, 19 en 22.)
Dit opstel wil slechts een indruk geven van den naar verhouding snellen voortgang
en de groote belangrijkheid van het zendingswerk in deze streken, door het
mededeelen van eenige feiten en cijfers.
De eerste zendingsarbeid hier werd ter hand genomen onder het Engelsche Bestuur
(Raffles), door Baptisten-zendelingen. Twee van hen, Burton en Ward ondernamen
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in 1824 eene reis van Siboga uit, en drongen tot in Silindoeng door. Een beschrijving
van die belangwekkende reis is te vinden in de ‘Bijdragen van het Kon. Inst.’ 2 I,
blz. 270-308.
De Padri-beweging deed de aanvankelijke vruchten dier reis tenietgaan.
In 1834 werden twee Bostonsche zendelingen, Munson en Lyman door de Bataks
gedood en opgegeten. Hetzelfde lot trof jaren later twee Roomsch-Katholieke
missionarissen.
De uitzending van Dr. H.N. van der Tuuk door het Nederlandsch
Bijbelgenootschap, ter bestudeering van het Bataksch was een belangrijk feit. Zij
bereidde de eenige jaren later opnieuw optredende zending voor. Ditmaal waren het
Nederlanders. Toen in 1861 het Rijnsche Zendelinggenootschap, ten gevolge onder
meer van den moord op eenige zijner zendelingen op Borneo, zijn arbeid in de
Bataklanden (Sipirok) begon, vond het daar drie Hollandsche zendelingen, van wie
twee, Van Asselt en Betz in zijn dienst overgingen. De derde, Dammerboer bleef
zelfstandig voortwerken, en arbeidt er nog (27 Oct. 1908 vierde hij zijn vijftigjarig
jubileum) met twee andere zendelingen in Angkola, in dienst van het Java-Comité.
Ook de Doopsgezinde Zendingsvereeniging werkt ongeveer sedert 1870 in het uiterste
Zuiden der Bataklanlanden (Pahantan) met één zendeling.
Ofschoon niet van belang ontbloot willen we het werk van de beide Nederlandsche
Vereenigingen verder laten rusten en ons (voor de Westkust) tot de Rijnsche Zending
bepalen. Op de Oostkust zullen wij kennis maken met den arbeid van een ander
Nederlandsch Genootschap, n.l. het Nederlandsch Zendelinggenootschap (1797)
gevestigd te Rotterdam.
Toen zendeling Nommensen in 1862 tevergeefs beproefd had van Baroes uit in
het hart der Bataklanden door te dringen, ging hij naar Sipirok om met de zendelingen
daar in overleg te treden. Daar kwam hij tot het besluit van het Zuiden uit te trachten
een poging te wagen. Het gelukte hem onder veel strijd en het overwinnen van
ontelbare moeilijkheden en gevaren zich in Silindoeng te vestigen en er te blijven.
Dit was het beslissend oogenblik in de geschiedenis van de Rijnsche Zending. De
arbeid ging nu van jaar tot jaar vooruit. Ook het getal zendelingen nam voortdurend
toe. Evenzoo (daar zending en onderwijs noodzakelijk hand in hand gaan) het aantal
scholen en daarmede weer het getal inlandsche onderwijzers. Dit riep noodwendig
het vraagstuk van de opleiding dier onderwijskrachten in het leven. Doch hierbij
bleef het niet. De zending, ofschoon in de eerste plaats en in beginsel een godsdienstig
werk, kan niet buiten het gewone en maatschappelijke leven blijven staan. Zoo komt
ze telkens voor nieuwe vraagstukken te staan die om oplossing vragen. Een en ander
moge door eenige feiten en cijfers, die hoe dor ook toch dikwijls welsprekend kunnen
zijn worden toegelicht.
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In 1869 was het aantal Christenen (gedoopten) omstreeks 800, einde 1874 ruim 1500,
verdeeld over 9

No. 14. De bocht van Bakkara met de uitmonding van de Aék Silang, het eiland Pordopoer en de
zuidkust van het schiereiland Samosir.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

zendingsposten en 12 buitengemeenten; in 1877 werd de eerste kweekschool voor
inlandsche onderwijzers

No. 15. Hangbrug over de Batang Toroe bij Si Gompoelon, en koffie-inkooppakhuis.

opgericht te Pansoer na Pitoe, in 1887 moest deze worden vergroot; in 1900 werd
deze inrichting overgebracht naar Sipoholon en aanmerkelijk uitgebreid (geopend
17 Dec. 1901). Te Siantar (nu Naroemonda genoemd, ter onderscheiding van een
andere zendingspost Siantar in de Timoerlanden) verrees een industrieschool en een
school voor zonen van inlandsche hoofden. Deze laatste is nu eveneens kweekschool
voor onderwijzers geworden; de industrieschool is overgebracht naar Lagoe Boti, in
de tot dat doel door de Regeering afgestane gebouwen van de vroegere militaire
bezetting.
Dit jaar (1908) is besloten tot de oprichting van een school, waar het onderwijs
g e h e e l i n h e t N e d e r l a n d s c h zal worden gegeven.
In 1900 deed ook de medische zending haar intre-
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de in de Bataklanden (zie blz. 130 in dit nummer het opstel over het Zending-Hospitaal
te Pea Radja). Met de verzorging van kleine kinderen en van weezen was reeds een
paar jaar vroeger een begin gemaakt te Pea Radja (Silindoeng) en te Lagoe Boti
(Toba). Dicht bij laatstgenoemd dorp is ook een toevluchtsoord voor melaatschen,
n.l. te Hoeta Salem. En het werk blijft zich nog steeds uitbreiden.
Einde 1904 bedroeg het aantal gedoopten 61.764; er waren 301 scholen met 14.519
leerlingen; einde 1907 (laatste opgaaf) waren die getallen achtereenvolgens: 82.136,
410; 20.856, verdeeld over 43 gemeenten en 357 buitengemeenten; op de
industrieschool waren 46 leerlingen, op de beide kweekscholen achtereenvolgens
119 en 66. Er zijn werkzaam 56 Europeesche zendelingen (onder wie 3 Nederlanders),
13 zendelingzusters, 589 bezoldigde inlandsche helpers, 1455 onbezoldigde
(hoofdzakelijk ‘ouderlingen’). De gemeenten brachten voor de zending zelf op ruim
50.000 gulden.
De Rijnsche Zending heeft thans ook bijna de geheele kust van het Tobameer
bezet en is ook sedert 1901 ongeveer, werkzaam in de Timoerlanden (Si Baloengoen),
behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
Nu nog een enkel woord over de zending van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap. Dit begon zijn arbeid in 1890 onder de Karo-Bataks van Deli,
met één zendeling, had eerst veel tegenslag door het heengaan van den eersten
zendeling en den spoedigen dood van diens opvolger. Eerst na 1898 kwam er eenige
gang in het werk; het getal zendelingen kwam langzamerhand op drie; in 1905 werd
de toen nog onafhankelijke Karo-hoogvlakte voor den arbeid ontsloten. Thans zijn
er drie zendelingen, van wien een bestemd op te treden als directeur van een
kweekschool. Een vierde zendeling vertrok in Dec. 1908. Het aantal scholen bedraagt
thans ongeveer 20, het aantal gedoopten 325. Het juist in de ‘Mededeelingen N.Z.G.’
verschenen verslag over de zending onder de Karo-Bataks (1908) bericht de vestiging
van de kweekschool te B e r a s t a g i , en spreekt op alle punten van vooruitgang.
M. JOUSTRA.

Het Gouvernementsonderwijs in de Bataklanden.
(Hierbij foto nr. 20).
Dit onderwijs is vrijwel tot het zuidelijke Batakland beperkt (Angkola, Mandaïling,
Padang Lawas en Si Pirok). In de noordelijke streken, waar de Zending, dank zij ook
de subsidie der Regeering, zeer voldoende in de behoefte aan onderwijs voorziet, is
het trouwens minder noodig.
Een tijd lang werden de voor het Gouvernementsonderwijs in de Bataklanden
benoodigde leerkrachten opgeleid te Padang Si Dimpoean, waar een kweekschool
gevestigd was.
Nu bestaat die niet meer en ontvangen de onderwijzers hun opleiding aan de
kweekschool te Fort de Kock.
De Bataklanden behooren in zake onderwijstoezicht tot de vierde afdeeling. De
inspecteur woont te Fort de Kock, de adjunct-inspecteur nu te Medan (voor 1908 te
Si Bolga).
Er zijn 19 Gouvernements-inlandsche scholen in het gewest Tapanoeli, waarvan
16 in de Bataklanden. De Europeesche school te Si Bolga staat echter ook open voor
Bataks, die Nederlandsch willen leeren.
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De scholen zijn te Padang Si Dimpoean, Si Mapil-Apil, Batoe na Doea, Pargaroetan,
Si Pirok (2), Si Bolga, Panjaboengan, Tano Bato, Moeara Soma, Goenoeng Baringin,
Hoeta Nopan, Hoeta Godang, Manambin, Batang Toroe en Si Boehoean.
Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 2400.
M. JOUSTRA.

Voornamen van Christenbataks.
Waar de Bataks nog heiden zijn gebleven, zooals ten Noorden en ten Westen van
het Tobameer en op de hoogvlakte daarbezuiden, zijn ook hun persoonsnamen
(voornamen zonder vàn) nog zuiver inheemsch. Zooals men bij ons Rombout, Onno
Zwier, Eeltje heet en bij de Noren Haakon of Björne, zoo vindt men daar Si Djémbang,
Si Roedang en dergelijke.
Maar bij ons is (naast die echt-Hollandsche namen), onder den invloed van het
middeleeuwsche Christendom, een meerderheid opgekomen van Latijnsche of
half-Latijnsche voornamen, gelijk Franciscus Josephus, Magdalena Dorothea, Pieter
Johan. De Katholieke kerk van het Oosten weliswaar (later door de Jezuïsten hierin
nagevolgd) heeft de taal der bekeerlingen geëerbiedigd, de Schrift overgezet, en
zoodoende de eigen letteren des volks bevorderd. De kerk van het Westen daarentegen
heeft haar kerktaal, het Latijn, aan de proselieten pogen op te dringen, en het is haar
in menig opzicht, zeker op het stuk der voornamen, gelukt.
De tactiek van den Islam ten aanzien der volkstaal is als die van de kerk van Rome;
hij brengt aan zijn belijders het Arabisch. In de Mohammedaansche Bataklanden,
die in het Zuiden (Si Pirok, Angkola, Mandaïling), zijn Arabische, of uit het Arabisch
verbasterde of verkorte, voornamen als Soman, Bakir, Akil, zoo al niet in de
meerderheid dan toch in een sterke minderheid.
De Christelijke Zending daarentegen heet de tactiek van Byzantium te volgen, en
de taal der doopelingen te spreken. Maar op het stuk der inlandsche voornamen
schijnt haar de verleiding te groot te zijn geweest. Gelijk Engelsche zendelingen in
Oost en West overal bijbelsche namen invoeren en hun zendingsberichten doen
wemelen van Paulussen, Ezechiëls en Jochebeds, zoo was de zending in de
Bataklanden weinig minder smakeloos. Naast Mattheussen, Jonathans en Juliussen,
kreeg men Bataks die Bismarck, Welsink (naar den vorigen resident), Fridolin, zelfs
Fridolin I en Fridolin II heetten; bij naamgevingen
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op groote schaal, als er een tekort aan namen kwam, schijnt men zelfs wel eens namen
van toko's of van

No. 16. Het landschap Oeloean. gezien van uit de pasanggrahan aldaar, naar het zuiden. De boschjes
zijn dorpen.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

bekende firma's (b.v. Henneman) als doopnaam te hebben gegeven. Een Algemeen
Nederlandsch Verbond,

No. 17. Het Seminarie tot opleiding van inlandsche onderwijzers en z.g. ‘Pandita Batak’, d.i. Bataksche
predikanten in dienst van de Rijnsche zending, te Si Poholon, aan het Noordelijk einde van de vallei
van Si Lindoeng.
(Opgenomen door Jason Loemban Tobing.)

dat waarde hecht aan behoud van het nationale, zal zulk sollen met het historische
van den inlander moeilijk sympathiek kunnen vinden.
Er is gelukkig kentering. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap (Rotterdam)
heeft ook in de Bataklanden, naar wij meenen, aan dit spel nooit meegedaan. De
Rhijnsche Zending (Barmen) heeft op haar conferentie van 1907 te Na Roemonda
een lijst van Bataksche voornamen vastgesteld, die aldaar moet gedrukt zijn en die
den smaak der zen-
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delingen op beter paden zal moeten brengen. Wie land en volk liefheeft kan moeilijk
iets anders hopen, dan dat men aan het Engelsche voorbeeld den rug toedraait en de
inlandsche namen ook bij Christeninlanders, bij hen vooral, eerbiedigt.

Een Bataksche ‘bijbel’.
‘Aldus is de geheele B a t t a k s c h e B i j b e l bij dezen in de Hoog Maleidsche taal
overgebracht, op zeer weinige der laatste en onbeduidende bladzijden na’ - zoo staat
min of meer triomfantelijk onder

een, 41 bladzijden tellend Maleisch handschrift, dat als eene vertaling moet gelden
van een op boombast geschreven Bataksch boekwerk, thans in 't bezit van 's Rijks
Ethnographisch Museum te Leiden. Zulk een ‘boekwerk’ - er zijn er thans honderde
in handen van musea en particuliere personen - doet ons zien

twee stevige, dikwerf fraai met snijwerk versierde planken, die als schutbladen dienen
voor een meermalen opgevouwen reep geklopten boombast, aan één of beide zijden
met Bataksche karakters beschreven en vaak met talrijke gekleurde en ongekleurde
figuren verlucht. Een fragment uit zulk een ‘boek’, hierbij in facsimile afgebeeld,
geeft een indruk van voorkomen en inhoud.
Wij lezen dit na eenige verbetering, aldus:
ija toeng ro do omboen songon roepana toe hoetatta na pabo ro moesoe djamot
ma hita, terwijl de vertaling zou kunnen luiden: wanneer er een wolk van dezen vorm
naar ons dorp komt, is het een teeken dat de vijand komt, laten wij voorzichtig zijn.
Wij hebben hier inderdaad te doen met een voorschrift voor oorlogvoeren, vervat
in een soort wichelboek (p o e s t a h a ), waaruit door deskundigen met volledige
(Bataksche) zekerheid de aanwijzingen worden geput om in den, vroeger bijna
eeuwigdurenden krijg voordeel te kunnen behalen. Mocht men er nog aan twijfelen,
dat deze ‘bijbel’ over oorlogvoeren handelt, dan zal onderstaande afbeelding, uit
hetzelfde boek geput, en tevens een kijkje gevende op de Bataksche teekenkunst den meest verstokte wel overtuigen - men lette op den kannibaal aan den rechterkant
van de figuur.
Doch niet alleen op 't gebied van den krijg, ook in meer vreedzamen zin beweegt
zich de inhoud dier p o e s t a h a ; zoo zijn er die handelen over wichelen met den
‘haan’, met het ‘bliksemkoord’, met citroenen enz., ongetwijfeld voor het leven van
den Batak zeer gewichtige zaken, maar toch slechts in verwijderd verband staande
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met wat wij in den ‘bijbel’ zouden verwachten. Als heilige boeken zijn ze dan ook
geenszins te beschouwen en voor zoover men den moed heeft gehad den uiterst taaien
inhoud te doorworstelen bleken ze ook al heel weinig bij te dragen tot de kennis van
fabelen en volksverhalen. In een opzicht zijn die boeken evenwel merkwaardig, n.l.
door het gebruik van een eigenaardige taal, dikwijls voor oningewijden geheel
onverstaanbaar en daardoor vaak alleen reeds in staat den onkundige ontzag in te
boezemen.
December 1908.
H.W. FISCHER.

Het Zending-Hospitaal te Pea Radja.
(Hierbij foto No. 19.)
In 't laatst van December van het jaar 1905 maakte ik voor 't eerst kennis met de
ietwat eentonige, maar op enkele punten zoo bij uitstek schoone landschappen van
de Residentie Tapanoeli.
Van Sidempoean over Si Pirok naar Taroetoeng reizende, bereikt men den laatsten
dag het dal van de Batang Toroe. De goede weg volgt dit dal en als dan hier en daar
van den hoogen oever het rivierbed zichtbaar wordt, dan ziet men het bruisende water
in wilde vaart door een rotspoort breken om iets verder
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No. 18. Inlandsche onderwijzers op de zendingsscholen in het Karoland. De voorste en achterste rij
zijn Karo-Bataks. De onderwijzers in het midden zijn Minahassers, behalve No. 4 rechts. Dit is een
Bataksche onderwijzer uit Toba.
(Opgenomen door den zendeling E.J. van den Berg.)

No. 19. Het Zending-Hospitaal en de groote nieuwe kerk te Pea Radja, bij Taroetoeng, in de hoogvallei
van Si Lindoeng.
(Opgenomen door Jason Loemban Tobing.)
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in veel kalmer en bedaarder loop door het verbreede rivierbed voort te stroomen,
zich gewillig leenende tot de bevloeiing der omringende terrasvormig aangelegde
rijstvelden.
Al spoedig bereikt men nu het hoogste punt en doet de vallei van Silindoeng zich
voor ons open.
Zooals op een met goud doorweven kleed op iedere plooi van het weefsel het edel
metaal schittert, zoo vertoont zich hier op bijna iedere terrein-plooi het bescheiden
witte kerktorentje van een zendingstation.
En ver op den achtergrond, waar de witte daken van Taroetoeng zichtbaar worden,
daar verheft zich de dubbele toren van het nieuwe kerkgebouw te Pea Radja waar
bovenvermeld Zending-Hospitaal gevestigd is, dat in 1900 werd gesticht.
Naar deze inrichting wendde ik mijn schreden bij mijn aankomst in de Tobalanden,
ten einde kennis te maken met den edelen arbeid van de pionniers van het
Christendom. Voor mij was hun grondige kennis van land en volk van het meeste
belang, maar bij het zien van dien onvermoeiden arbeid, van zooveel belangelooze
toewijding, werd de drang in mij levendig, in ruimer kring bekend te maken, wat
hier gewrocht is door vrome mannen, die in hun geloof de kracht gevonden hebben
voor zooveel arbeid.
En toen in het vriendelijke gezin van den heer Metzler, die thans de geestelijke
leider van de stichting is, het mij duidelijk werd hoe eenvoudig en lief, dat vaste
vertrouwen zetelt in hunne harten, toen ik het genoegen had een avond door te brengen
bij de familie van Dr. Winkler, den tweeden geneesheer, toen zag ik klaar en helder
de poëzie, die gelegen is in hunne gehechtheid aan en toewijding tot het geloof.
Dr. Winkler en de heer Metzler leidden mij rond in hun vriendelijke inrichting.
Het eerst werd het kinderziekenhuis bezocht, waar de zuigelingen, wier moeder
gestorven is, een liefderijke verpleging vinden bij de daar arbeidende zusters; 12
kinderen, waaronder zes zuigelingen waren opgenomen. In ruime vertrekken staan
eenvoudige houten kribbetjes en overal heerscht de grootste netheid en zindelijkheid
en dit zegt wat voor een van nature zoo smerig volk als de Batakkers, die hier dienst
doen als oppassers en verpleegsters, onder toezicht van de Europeesche zusters.
Ook het mannenziekenhuis maakt denzelfden vriendelijken indruk.
17 lijders waren opgenomen, terwijl het vrouwenziekenhuis zes kranken herbergde.
Bovendien is onder leiding van Dr. Schreiber een cursus geopend tot opleiding van
Inlandsche vroedvrouwen, die thans zes leerlingen telt.
Naast deze inrichtingen verrijst de mooie kerk met twee torentjes, geheel door de
gemeente gebouwd. Van het hoogste punt gaat een waterleiding uit, die overal
stroomend bergwater brengt langs cementen leidingen, waaruit naar behoefte
vertakkingen loopen naar de verschillende bijgebouwen, wat zeer veel bijdraagt tot
de netheid en den goeden hygiënischen toestand van het geheel.
Deze houten gebouwen zijn alle met sirappen (langwerpige rechthoekige plankjes,
zij geven volkomen den indruk van een leien dak) gedekt. Allerwege zijn bloemperken
aangelegd en de geur van rozen, die steeds bloeien en zelfs in de tropen hun geurigheid
behouden, waait u tegen.
In het midden loopt een flinke laan naar boven, ter rechterzijde staan de
ziekeninrichtingen, aan den anderen kant de woningen van Dr. Schreiber en Dr.
Winkler.

Neerlandia. Jaargang 13

Deze beide geneesheeren, die de taal des lands volkomen machtig zijn, geven vier
malen in de week gelegenheid aan alle Inlanders, die van heinde en verre toestroomen,
hunne geneeskundige hulp in te roepen in een Polikliniek, gehouden in de apotheek
der inrichting.
Op mijn verzoek werd ik in de gelegenheid gesteld zoo'n kliniekdag bij te wonen
en wederom was ik getroffen door de aangename, eenvoudige toewijding en liefde
waarmede allen behandeld werden en het waren er dien dag 184!
Het behoeft geen betoog, dat de artsen met vele moeilijkheden te kampen hebben.
Hun grootste vijand is wel de domheid der menschen zelf, die niet beoordeelen
kunnen wat goed voor hen is en dikwijls alle raadgevingen in de wind slaan, waardoor
een behandeling op de Polikliniek dikwijls alle resultaat mist.
Hier mogen eenige statistische gegevens volgen, mij welwillend door Dr. Winkler
verstrekt, die een denkbeeld geven van den in deze inrichting verrichten arbeid.
Polikliniek
Ziekenhuis
Nieuwe Behandeling.M.
Vr.
Pat.

Totaal

Operatiën.

Juni t/m. Mei
1900

1901

3709

19861

49

16

65

165

1901

1902

4312

19354

80

22

102

94

1902

1903

5080

23400

139

53

192

142

1903

1904

5460

27637

157

39

196

233

1904

1905

6554

34640

194

89

283

210

_____

_____

_____

_____

_____

_____

26115

124792

619

219

238

844

Dorpspraktijk:
Nieuwe Patiënten Behandelingen

1e half jaar

1900

-

-

1901

-

-

1902

311

451

1903

454

936

1904

299

614

1905

122

247

_____

_____

Samen... 1186
Polikliniek:
Aantal kliniekdagen (1900-1905)

1139

Gemiddeld aantal patiënten per dag

111,5

Geringste aantal patiënten per dag

2
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2248

Hoogste aantal patiënten per dag

274

Dorpsbezoeken 583, waarvan meer dan 500 in de laatste drie jaren.
Commentaar is hier overbodig. Het zou den behandelende geneesheeren zeker
niet gelukken een dergelijken arbeid te verrichten, indien zij niet liefderijk

Neerlandia. Jaargang 13

133

No. 20. Onderwijzers en schooljeugd van de lagere Gouvernements-inlandsche school te Si Boehoean
(Oeloe Baroemoen, onderafd. Padang Lawas).

No. 21. Een straat uit het dorp Si Pirok, met Moskee en Christen-kerk.
(Opgenomen door Jason, Loemban Tobing.)
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werden bijgestaan door een zestal zusters en vele inlandsche handlangers, van wie
enkele het zeer ver gebracht hebben en hunne stamgenooten in de dorpen in de
eenvoudigste gevallen kunnen helpen.
Aangenaam gestemd door zooveel liefde en toewijding verliet ik Pea Radja, met
den innigen wensch in het hart, dat de inrichting moge bloeien en meer en meer haar
werkingssfeer uitbreiden tot heil van het Bataksche volk.
Een woord van dank past mij hier aan de heeren Metzler en Winkler voor hunne
welwillende ontvangst. Dr. Schreiber was op reis, zoodat ik niet de eer had met hem
kennis te maken.
L. VAN VUUREN, 1e Luit.

Hoe de Batak zijn vrouw noemt.
Onderstaande namen en uitdrukkingen, waarmede de Batak zijn vrouw aanduidt,
mogen een beeld geven van de plaats, die de getrouwde vrouw in de Bataksche
maatschappij inneemt.
Om alle misverstand te voorkomen, zij uitdrukkelijk opgemerkt, dat deze namen
geen dichterlijke (of liever zeer prozaïsche!) omschrijvingen zijn, slechts bij bizondere
gelegenheden gebruikt. Neen, het zijn de dagelijks gebezigde, en ze zijn volkomen
eerlijk gemeend.
De naam is hier inderdaad een teeken!
Mijn vrouw.

Die van mij is.

Mijn mensch.

Die mijn brandhout haalt.

Mijn koopsel.

Die mijn rijst kookt.

Mijn lust.

Die mijn mat spreidt.

Mijn bedgenoot.

Die mijn varkens voert.

Mijn kindermeid.

Die mijn hond voert.

M. JOUSTRA.

Een en ander over het plateau Si Pirok der residentie Tapanoeli.
(Hierbij foto No. 21).
De Bataksche bevolking van Tapanoeli vertoont, wanneer men de geheel en al
vermaleischte strandbevolking van Singkil, Baroes, Si Bolga en Natal buiten
beschouwing laat, twee groepen, die in velerlei opzichten van elkander verschillen
en die, globaal door eene denkbeeldige lijn van Si Bolga in Oostwaartsche richting
tot aan de Aek Si Poeli te trekken, tamelijk wel van elkander gescheiden worden, zij
het ook dat men natuurlijk om en bij die lijn vrij vele overgangstoestanden zal kunnen
vaststellen. Ongetwijfeld is de Zuidelijke groep geëmigreerd uit het Noordelijk
gedeelte, want de herinnering daaraan is nog bij vele Batakkers van Si Pirok, Angkola,
Mandaïling en Padang Lawas levendig gebleven. Zitten des avonds in een lapau*) of
*) Winkeltje.
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in een particuliere woning eenige Batakkers gezellig koutend bij elkaar, wees er dan
van overtuigd, dat in zeer vele gevallen hunne afkomst het onderwerp van gesprek
is en zij elkander vertellen wáár hunne stamvaders vroeger gewoond hebben, wáár
deze begraven liggen enz. Merkwaardig is, dat die Zuidelijke Batakkers, die het eerst
met het Nederl. Ind. Gouvernement in aanraking zijn gekomen, die veel eerder de
eerste stappen op den weg der beschaving gezet hebben, niet die vorderingen gemaakt
hebben, welke men redelijkerwijze zou hebben kunnen verwachten, terwijl de
tegenwoordige afstammelingen hunner voorvaderen in Noordelijk Tapanoeli, alhoewel
veel later die eerste stappen gedaan hebbende, naar alle waarschijnlijkheid in de
naaste toekomst hunne Zuidelijke rasgenooten in stoffelijke en geestelijke welvaart
zullen hebben voorbijgestreefd.
'n Groep dier Zuidelijke Batakkers vormt de bevolking van het plateau van Si
Pirok, eene landstreek dermate gunstig van het overige gedeelte van Zuid-Tapanoeli
afstekende, dat elke reiziger in dat gedeelte van Sumatra op den eersten aanblik van
het landschap eenige oogenblikken in bewondering daarop blijft neerzien. Inderdaad
verdient het landschap dan ook lof, want na een verblijf in de sombere en dunbevolkte
Batang Taro distrikten, het warme, onbeduidende Angkola, het eentonige en
uitgestrekte Padang Lawas en een reis van eenige uren over de kale waterscheiding
tusschen de rivieren, die Oost- en Westwaarts stroomen, staat men ten slotte na
geleidelijk tot op 1000 Meter gestegen te zijn op een bergzadel, dat Noordwaarts den
aanschouwer den aanblik biedt op een plateau met onafzienbaar uitgestrekte
sawahvelden en talloos vele dorpen, die meerendeels scherp aangegeven worden
door de aardig daaruit omhoogstekende kerktorentjes.
Het klimaat van dat plateau, dat een gemiddelde hoogte van 8 à 900 M. heeft, is
verrukkelijk; misschien een ietsje te vochtig, maar de koele temperatuur steekt gunstig
af tegen de warmte der lage streken. Natuurlijk heeft die gunstige omstandigheid
zijn invloed doen gelden op het uiterlijk en het karakter van den Sipirokker. Over
het algemeen is hij een stevige gezonde inlander, die dadelijk te onderscheiden is
van den bewoner der lage landen, die door zijne dofgele gelaatstint maar al te duidelijk
toont, dat malariakoortsen in zijn land inheemsch zijn.
Duidelijk ook openbaart die gunstige omstandigheid zich in het kinderental, want
waar in de malariastreken gezinnen met 4, 5 kinderen weinig voorkomen, zijn die
in Si Pirok om zoo te zeggen regel, ja, zijn zelfs gezinnen met 8 à 10 kinderen niet
zeldzaam. Opvallend is het evenwel weer, dat de Sipirokker, niettegenstaande de
gunstige hygiënische toestanden in zijn ‘vaderland’, buitengewoon vatbaar is voor
allerlei kwalen in het geval hij in de kustlanden zijn bordje rijst wil gaan verdienen.
Talloos velen worden uit den aard der zaak in verband met de boven aangestipte
bevolkingstoename tot emigreeren verplicht, maar talloos zijn ook de gevallen, dat
men hoort, dat één dier meestal vrij jeugdige uitzwermers niet heeft weten te
acclimatiseeren. Het meerendeel dier uitzwermers vindt in Tapanoeli, Atjeh en Deli
als Gouvernementsambtenaar een bestaan, dan wel is
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No. 22. De woning van den zendeling te Boeloeh Awar (Karoland) in Boven-Deli.
(Opgenomen door wijlen den Heer W. Crans, assistent op een tabaksonderneming.)

No. 20. Eenige hoofden van Si Gaol. Men lette op de verschillende wijze, waarop zij hun hoofddoek
dragen.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)
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in de twee laatstgenoemde gewesten als schrijver, oppasser, lapauhouder of koetsier
werkzaam. Landverhuizers zijn zij in de meeste gevallen niet, want een groot aantal
hunner keert later naar hun geliefd Si Pirok terug om daar weer hunne paar vierkante
Meters sawah te bewerken en zich bezig te houden met de eindelooze familietwisten,
geschillen over grond, water, bruidschatten, enz. enz. Want... en dit is wel het meest
typische in den Sipirokker, zonder een geschil over eene der genoemde zaken gevoelt
de Batakker zich niet lekker, hij moet met iemand overhoop liggen, al is het ook
maar over de grootte van het stukje vleesch, dat hem is toegezonden door een
feestvierend familielid of kamponggenoot als bewijs van uitnoodiging.
Welvarend kan men het land niet bepaald noemen. Het grondbezit is te erg
versnipperd, de landbouwer is te behoudend en heeft te weinig geschikte
karaktereigenschappen om door samenwerking te trachten de nadeelen dier
versnippering op te heffen. Toch is de Sipirokker begeerig naar geld en in hooge
mate spaarzaam, toch weet hij ijverig te arbeiden - d.w.z. alleen de gehuwde Batakker
arbeidt, de jongelingen voeren niets hoegenaamd uit en op hen is het spreekwoord
van den duivel en het oorkussen ten volle toepasselijk - helaas echter belet zijn
bekrompen boerenverstand, zijn verregaand wantrouwen in alles en iedereen en de
weliswaar zeer getemperde, maar toch nog zware eischen om aan de adat bij huwelijk
en sterfgevallen te voldoen, hem om eenig kapitaal van beteekenis te vergaren.
De Sipirokker leeft nog vrijwel in de periode der huisnijverheid, bijna al zijne
levensbehoeften vervaardigt,

No. 24. Een Karo-Bataksch gezin.
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De twee jongste kinderen zijn tweelingen.
(Opgenomen door den Heer Crans.)

No. 25. Eenige Tobasche hoofden in echt nationale dracht met hun wapens en waardigheidsteekenen.

verbouwt of bereidt hij zelf; geld heeft hij dientengevolge alleen noodig wanneer hij
ijzerwaren, kramerijen, gedroogde visch of versnaperingen wil aanschaffen (sinds
dit jaar ook om zijne belasting te betalen) dan wel wanneer hij de bruidschat
(djoedjoeran) voor eene schoondochter moet betalen of karbouwen koopen voor de
verplichte adatfeesten. Allen hebben zonder uitzondering vrij weinig behoeften, allen
van hoog tot laag leven tamelijk wel op dezelfde wijze. Schrille tegenstellingen
tusschen armoede en rijkdom bestaan daar gelukkig nog niet. Ook in zijn
gemeenschapsgevoel is de Sipirokker nog vele tientallen van jaren bij den Europeaan
ten achter, verder dan zijn familiebelang kijkt hij doorgaans niet, misschien denkt
hij nog wel eens om een gemeenschappelijk kampongbelang, maar dat zijn distrikt
(de instelling van distrikten wortelt niet in de oude toestanden, maar is een 40, 50
jaren geleden door het Gouvernement ingevoerd) eene eenheid behoort te zijn en
daar is om de gemeenschappelijke, geestelijke en stoffelijke behoeften van het volk
te behartigen, daarvan heeft hij geen flauw begrip.
Zeer te betreuren is het, dat dat jeugdige volk een jaar of 40 geleden grootendeels
den Islam heeft aangenomen. Natuurlijk is geen enkele Mohammedaansche Sipirokker
met den inhoud van den Qoran bekend, ook bij hem is die godsdienst beperkt tot het
zooveel mogelijk uitoefenen van de vormen en het zich trouw houden aan de 5 zuilen,
n.l. belijdenis, gebed, bedevaart naar Mekka, tienden en vasten. Komt hij die maar
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getrouw na, dan is het hem verder geoorloofd te liegen, te bedriegen en te veinzen
zoo hard hij wil; zalig wordt hij in dat geval toch, aldus leeraren hem zijne sechs en
hadji's, die tevens lid zijn van eenig
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No. 26. Armband (polsring).

geheim genootschap en in voortdurende verbinding met Mekka. Gelukkig is evenwel
bij meningen enkeling de natuur sterker dan die leer, maar dat zij op den duur van
slechten invloed moet zijn, laat zich begrijpen en dat zij dit inderdaad geweest is,
kan worden gestaafd door hen, die jaren lang onder hen geleefd hebben. Nog
gelukkiger is, dat die vormendienst tot op heden weinig invloed gehad heeft op de
oude gewoonten en gebruiken ten aanzien van huwelijk, erfrecht, grondbezit enz.,
maar het treurigste en nadeeligste voor het volk is, dat het, gestijfd geworden zijnde
in zijne slechte karaktertrekken door dien godsdienst, evenals alle andere
Mohammedaansche volken in den Archipel zijn innerlijk leven voor eens en voor al
gesloten heeft voor den Europeaan.
Gunstig steken de Christen-Sipirokkers af bij hunne Mohammedaansche broeders
en al mag ook van hen gelukkig nog gezegd worden, dat zij in de eerste plaats
Batakkers zijn gebleven in gewoonten en gebruiken, zoo wijst velerlei er toch op,
dat de Christelijke denkbeelden en leerstellingen, door welke de beschaafde
menschheid dan toch maar geworden is, wat zij thans is, in hen beginnen te werken
en zij door deze levenwekkende beginselen spoediger tot geestelijken en stoffelijken
welstand zullen geraken dan onder den kouden formalistischen Islam mogelijk zou
zijn.
C. POORTMAN,
Contr. B.B.
D e n H a a g , Nov. 1908.

Twee polsringen en nog iets over industrie.
(Hierbij de foto's 26, 27, 28 en 29).
Nevensstaande afbeeldingen stellen twee polsringen of armbanden voor, aanwezig
in 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden en afkomstig uit de Bataklanden.
No. 27 is een gouden band, zooals tegenwoordig nog zeer veel hoofden in de
Bataklanden om den rechter pols dragen. Deze ring, hoewel ‘gelang Toba’, d.i.
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Tobasche armring geheeten, wordt ook zeer veel in het Karoland gedragen en
gesmeed. Het patroon zal echter wel van Toba afkomstig zijn. De zoogenaamde
‘gelang Karo’ of Karosche armband, ofschoon in hoofdvorm gelijk, verschilt in de
wijze van versiering; de fijne goudkorreltjes n.l. die op de afbeelding ruiten en
driehoeken vormen zitten bij den echt-Karoschen ring in rijen, meestal zeven.
Bovendien zijn de korrels dan niet even groot, maar wisselen af tusschen de grootte
van een erwt ongeveer en van een speldeknop. Ze zijn zoo geplaatst, dat de grootste
van elke rij daar zit, waar hier de beide knoppen zichtbaar zijn. Naar de einden van
de beide helften (ook op de afbeelding duidelijk zichtbaar), waaruit de buitenste
ringscheede bestaat worden de korrels steeds fijner tot ze eindelijk ongemerkt
overgaan in en verlengd worden met een stukje inééngedraaid gouddraad, als waarvan
de op de afbeelding zichtbare spiralen zijn gemaakt.
De binnenste ring is van zoogenaamd ‘soeasa’, spinsbek, d.i. een legeering van
koper en een weinigje zilver en goud. Deze ring is niet gesloten. Door het verschuiven
der buitenste scheede-helften kan men de uiteinden vrij krijgen, zoodoende den ring
wat uitbuigen en om den arm doen of er afnemen.
No. 26 is een ring van geheel ander model, andere grondstof (geel koper) en andere
wijze van vervaardiging. Is ring No. 27 in hoofdzaak smeedwerk, waarop de
versierselen met fijn goudvijlsel worden gesoldeerd, No. 26 is blijkbaar gietwerk,
waarin de figuren, ten deele althans, zijn gedreven.
Bij mijn weten worden dergelijke ringen tegenwoordig niet meer vervaardigd. Ze
zijn zeer zeldzaam. Waarschijnlijk is de kunst van ze te vervaardigen verloren gegaan,
evenals dit helaas het geval schijnt te
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No. 27. Armband (polsring).
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zijn met de zoo smaakvolle, kunstig bewerkte koperen tabakspijp, waarvan in
bovengenoemd Museum verscheidene exemplaren aanwezig zijn. Mijn poging om
in 1908 ter plaatse iets van de vervaardiging dier pijpen*) te weten te komen, faalde
geheel. Niemand kon mij voldoende opheldering geven. De laatste persoon, die ze
nog had gemaakt was zekere Goeroe Soemoeroeng, uit Si Lindoeng, doch deze was
overleden en zijn zoons, nog in leven, schijnen de kunst niet van hem afgezien te
hebben. Intusschen is het Bataksch Instituut nu in het bezit gekomen van een
belangrijk opstel van den heer P. Pohlig, dat zeer lezenswaardige bizonderheden
over de bijna verdwenen koper-gietkunst bevat.
't Is zeker jammer, dat deze kunstnijverheid verloren is gegaan; maar bij volken
als de Bataks, waar geen groot afzetgebied is voor weeldevoorwerpen, waar ook
dtkwijls alles afhangt van den smaak van een invloedrijk hoofd, gaan licht dergelijke
vaardigheden te loor. Zoo zal ook wellicht de weefkunst, waarin vooral de Tobasche
vrouwen het zeer ver gebracht hebben, mettertijd verdwijnen. Daarom behoeft dit
verschijnsel nog niet te wijzen op verstandelijken en artistieken achteruitgang. Toch
zal die achteruitgang niet uitblijven als het volk geen gelegenheid heeft, zijn kunstzin
te uiten. Dat die kunstzin niet gering is, blijkt wel uit de afgebeelde voorwerpen en
uit zooveel fraaie weefsels, smaakvol snijwerk in bamboe, aardig versierde en
smaakvol gevormde aarden drinkkannen enz. Laten wij hopen, dat die aanleg de
gunstige voorwaarden moge vinden, om zich, zij het ook in andere richting, te
ontplooein. Hier ligt een aantrekkelijk arbeidsveld, zoowel voor de Regeering als
voor de Zending. Als de industrieschool te Lagoe Boti hare taak niet al te ‘practisch’,
maar ruim en idiëel opvat, zal die daaraan veel kunnen doen. En van den persoon,
die aan het hoofd daarvan staat, den zendeling Pohlig mag men dit verwachten. Dat
die school reeds nu flink voor het voetlicht mag komen blijkt wel uit de volgende
mededeeling in No. 1 van de ‘Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft’ van
1909. Daar lezen we:
‘Van 29 Augustus tot 6 September (1908) was er te Medan een tentoonstelling
van voortbrengselen der Nederlandsch-Indische nijverheid. Op uitnoodiging der
ambtenaren zond ook de industrieschool van Lagoe Boti voorwerpen in. Op de
tentoongestelde voorwerpen kreeg ik (de heer P. Pohlig) zes prijzen en wel een
gouden medaille voor Bataksche geweven stoffen (kleeren, tafelkleeden, tafelloopers,
stoelbeschermers enz.), een verguld zilveren voor meubels, die in de industrieschool
waren gemaakt, een zilveren voor koperwerk, een voor gevlochten voorwerpen en
twee bronzen voor smeedwerk en wapenen.’
M. JOUSTRA.

Iets over landbouw en veeteelt bij de Bataks.
(Hierbij foto No. 32).
Wil men spreken over de middelen van bestaan van de Bataks, dan kan men veilig
zeggen: ‘De Batak is vóór alles landbouwer’. Ieder gezinshoofd heeft zijn stuk grond,
welks opbrengst in het onderhoud van het gezin moet voorzien. Dit geldt ook van
hen, die een bedrijf uitoefenen als smeden, timmerlieden, handelaars, en evenzeer
*) Men zie Not. Bat. Genootsch., dl. XXXVIII, bijl. XIII, blz. CVIII.
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voor hoofden en de enkelen die een ‘betrekking’ bekleeden, als onderwijzers,
vaccinateurs enz. Ook is veldarleid zoo weinig vernederend (enkele zware
werkzaamheden wellicht uitgezonderd), dat zelfs een aanzienlijk hoofd daaraan kan
deelnemen, zonder zijn aanzien afbreuk te doen. Intusschen beginnen sommigen zich
daarvoor reeds te hoog te voelen.
De landbouw is in de eerste plaats rijstcultuur en rijst dus het hoofdvoedsel. Er
zijn slechts weinig streken waar g a d o e n g (een soort ‘zoete aardappel’) als
hoofdvoedsel van den kleinen man kan worden beschouwd. Als bijvoeding komt
deze overal voor, zoo ook de maïs, die in schrale tijden geheel of gedeeltelijk de
rijstvoeding vervangt, anders meer versnapering is.
De rijst wordt op tweeërlei wijze verbouwd: op droge en op bevloeide velden (bij
vele Nederlanders achtereenvolgens bekend onder de Maleische namen l a d a n g en
s a w a h ). De laatste geven overvloediger en ook regelmatiger opbrengst, daar ze
minder afhangen van de wisselende weêrsgesteldheid en den regenval. De Batak
verkiest dan ook in het algemeen den sawahbouw, en waar de aanleg an sawahs met
niet al te groote moeite en inspanning kan geschieden, gebeurt dit dan ook. Vandaar
dat men sawahs vindt overal waar voldoende water en min of meer vlak terrein
aanwezig zijn: de valleien van Groot- en Klein-Mandaïling, de hoogvlakte van
Sipirok; de hoogvallei van Silindoeng, de waterrijke dalen der Toba- en
Karo-hoogvlakte en niet te vergeten de vlakten aan den Zuidelijken en Zuidoostelijken
oever van het Tobameer. Hier en daar heeft de kunst van bevloeiing een tamelijke
hoogte bereikt en vindt men kunstig aangelegde terrassen tamelijk hoog tegen de
heuvels en bergen op; o.a. op den naar Baligé en het Tobameer afloopenden rand
der Toba-hoogvlakte. Het landschap hier kan wedijveren met menige streek van Java.
De als sawah in gebruik zijnde gronden beslaan echter naar verhouding een klein
oppervlak. De ladangs vormen samen ongetwijfeld een veel grooter gebied, al is de
verhouding niet met juistheid op te geven. Dit is wel jammer, want de ladangbouw
is echte roofbouw, is oorzaak van steeds voortschrijdende ontwouding, wat op den
duur nadeelige gevolgen na zich sleepen moet, die zich trouwens hier en daar reeds
doen gevoelen. Er zijn echter nog streken te over, waar uitgestrekte bosschen den
grond bedekken (Pakpaklanden, Angkola, Mandaïling) en dus in de eerste jaren het
gevaar van ontwouding nog niet bestaat. Het blijft echter een groot belang, de
bevolking tot het beoefenen van den sawahbouw

Neerlandia. Jaargang 13

139

No. 28. Het winden van het garen, het opspannen (scheren) van een Bataksch kleed.

No. 29. Wevende vrouwen. Het kleed, een zoogenaamde r a g i i d o e p , een van de mooiste Tobasche
weefsels, is bijna gereed.
(Opgenomen door Jason, Loemban Tobing.)
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aan te sporen. Zelfs zonder uitbreiding van de oppervlakte zou op vele plaatsen bij
betere grondbewerking, geregelder toezicht, bemesting enz. een veel grooter beschot
te verkrijgen zijn. Op den duur zou dit toeneming der bevolking ten gevolge hebben
en den algemeenen welstand verhoogen. Er is in dit opzicht reeds een en ander
verricht, en in sommige streken is merkbare vooruitgang waar te nemen (Toba, het
Karo-land), maar behalve dat verbetering liet altijd mogelijk is bij de den Bataks ten
dienste staande middelen, stuit zeer veel goeds af op de behoudzucht, de weinige
veerkracht en ondernemingsgeest en de averechtsche landhuishoudkundige inzichten
van den inlander. Leiding, voorlichting, zachte dwang hier en daar van
Regeeringswege kunnen hierin veel verbetering brengen. Er ligt hier inderdaad een
wijd veld van vruchtbare werkzaamheid voor ambtenaren en belangstellende bizondere
personen.
Om het overwegend belang, dat de rijstbouw voor de bevolking heeft, werd die
eenigszins uitvoerig besproken. Over de andere voortbrengselen kan ik kort zijn.
Maïs en gadoeng werden reeds terloops genoemd als de belangrijkste
voedingsgewassen na de rijst. Voorts worden nog verbouwd: verschillende
escaladiumsoorten, cassave, suikerriet, pisang, tabak, indigo, Spaansche peper,
komkommer- en meloensoorten, peper, notenmuskaat, gambir, sirih enz. enz., doch
alles slechts in geringe hoeveelheid, voor eigen gebruik of hoogstens voor de
binnenlandsche markten. Aardappelen en groenten worden nog verbouwd
hoofdzakelijk voor de weinige Europeanen. Kokospalmen komen, behalve in de
hoogere streken, overal voor, maar uitvoer van copra bestaat zoo goed als niet. Als
handelsgewas voor de wereldmarkt komt eigenlijk alleen de koffie in aanmerking.
Tot voor kort bestond in de Zuidelijke Bataklanden het stelsel van verplichte levering.
Nu is ze ook in deze streken vrijgesteld, en is te verwachten, dat de gestadig
achteruitgaande opbrengst om de groote voordeelen weer geleidelijk zal toenemen.
In het laatste jaar der verplichte levering (1907) was de opbrengst van Sipirok,
Angkola en Mandaïling 5070 pikoel (van 125 Amsterdamsche ponden). Deze eerste
soort koffie, bekend onder den naam van Mandaïlingkoffie, is van goede hoedanigheid
en wordt voornamelijk naar Amerika verkocht. In de laatste jaren wordt hier en daar
Liberiakoffie verbouwd, doch nog niet in groote hoeveelheden.
Is de landbouw voor den Batak hoofdmiddel van bestaan, toch is ook de veeteelt
niet zonder beteekenis. Eigenlijk is het woord te mooi voor de zaak. Van ‘teelt’ kan
inderdaad geen sprake zijn. Evenmin als de Batak voor zijn eigen leven de groote
waarde inziet van ‘tucht’, d.i. van een zich willen wennen en houden aan orde,
regelmaat enz., evenmin heeft hij hiervan begrip waar het geldt de verzorging van
zijn vee. Met dat al is toch de veeteelt, om dit woord te blijven gebruiken, van tamelijk
groot belang, althans voor die gedeelten der Bataklanden, waar uitgestrekte
grasvlakten geschikte weideplaatsen bieden. In de bergstreken (en een groot deel der
Bataklanden is woest bergland) komt weinig of geen vee voor. Hoofdzakelijk hebben
wij dus te doen met de groote, op steppen gelijkende hoogvlakten der Karo-, Timoeren Tobalanden, de sawahvlakten langs het Tobameer (waar het vee ná den oogst
goed voedsel vindt), de uitgestrekte d j a l a n g a n (weideplaatsen) in de vallei van
Groot-Mandaïling vooral en lest best (in dit opzicht ten minste) de bijna onbewoonde,
eindelooze vlakte der Padang Lawas (Bataksch: Padang Bolak), d.i. ‘wijde vlakte’.
Enkele cijfers, voor het gemak tot honderdtallen afgerond, mogen een denkbeeld
geven van de belangrijkheid van den veestapel.
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De cijfers zijn van 1905.
Landstreek
Paarden
Afd Simeloengoen 3200
en }

Runderen
6300

Buffels
8800

Karolanden }

3200

6300

8800

Onderafdeelingen
Toba }

10000

3400

7300

en hoogvlakte van 10000
Toba }

3400

7300

De Zuidelijke
Batakl. }

2500

8000

6600

Sipirok, Angkola.
Mandaïling }

2500

8000

6600

Padang Lawas

1100

2300

19600

Bij een verstandige teelt en goede verzorging zou niet alleen de stapel grooter
kunnen zijn (er wordt o.a. heel wat vee vooral in de Zuidelijke Bataklanden en Padang
Lawas door tijgers verscheurd), maar ook het ras beter. Dit laatste geldt inzonderheid
de paarden. Het Bataksche paardenras is een edel ras, maar het gaat gestadig achteruit.
Het best worden de paarden nog door de Karo-Bataks verzorgd; de mooiste
exemplaren komen uit de Karolanden en vinden nog steeds goeden aftrek bij de
planters in Deli, ja gaan ook naar Pinang en Singapoera.
Groote verwoestingen richt nu en dan de veepest aan onder den buffel- en
runderstapel. Slechts één voorbeeld. In 1902 bedroeg het getal buffels en runderen
in Angkola achtereenvolgens 6982 en 5632; het volgende jaar waren de cijfers als
gevolg van de veepest 2842 en 2390.
Een enkel woord over het nut van den veestapel. In de Noordelijke Bataklanden
dienen de buffels hoofdzakelijk als slachtvee bij feestelijke en adat-plechtigheden,
en bij uitzondering als ploegvee; in de Zuidelijke Bataklanden verrichten ze bovendien
uitnemende diensten als trekvee; de runderen dienen uitsluitend voor slachtvee, de
paarden als trek- en rijdieren, maar vooral als lastdieren, zoogenaamde
‘pikoelpaarden’. Buffelmelk wordt in Toba wel eens gedronken; de Duitsche
zendelingfamilies aldaar bereiden er hun boter van.
M. JOUSTRA.

Het zingen onder de Bataks.
Als men in de hoogvallei van Si Lindoeng - het hartje der Bataklanden - 's avonds
op pad is, heeft men alle kans een groepje Bataks te ontmoeten, die
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No. 30. Een massief steenen tombe te Pangoeroeran (Samosir), waarin de beenderen van de voorouders
van eenige voorname hoofden verzameld zijn.
(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

psalmen of gezangen loopen te zingen. Op de Zendingsscholen en in de
Zendingskerkjes ook elders onder de Bataks worden godsdienstige liederen
ingestudeerd, veelstemmig, op pakkende vlotte opgewekte wijzen dikwijls, die veel
nader staan aan de zangwijzen van het Heilsleger dan aan die onzer Hervormde
kerken. De begeleidende muziekinstrumenten zijn de Europeesche: trompet, orgel,
viool.
Van zang en muziek onder de Mohammedaansche of onder de nog heidensche
Bataks is slechts sprake in geheel anderen zin. Wat een Bataksch orkest van de
Karo-hoogvlakte (in het Noorden) te hooren geeft is een streng-rhythmische
klingklang ter begeleiding van den dans of van het halfzingend reciteeren van
klaagliederen; melodie zit er niet veel in, alleen in de klarinet, doch deze wordt
overstemd door de gong en de trommen (pauken). Bij deze muziek van groote gong
(goeng), kleine gong (penganak), klarinet (saroené) en drie trommen (gendang) wordt
zelden gezongen.
Op Java zijn wij in later tijd gaan beseffen, dat wij van gamelan en angkloeng
konden leeren, - die niet moesten verachten. Zoo zullen wij wellicht ook in de
Bataklanden onze manier van musiceeren en zingen gangbaar kunnen maken, zonder
daarom het inheemsche weg te dringen.

Iets over huizen en dorpen der Bataks.
(Hierbij de foto's nos. 33, 34 en 35.)
Tegenwoordig ziet men in menig huis in ons goede vaderland muurborden, tegelplaten
e.d. met spreuken als: ‘Eigen haard, goud waard’, ‘Zooals het klokje thuis tikt, tikt
het nergens’ enz., zegswijzen, die getuigenis afleggen van de zeer bizondere plaats,
die ‘ons huis’ inneemt in ons leven. Het is immers het middelpunt, waarom zich
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allerlei herinneringen, genoegens, gewaarwordingen en verlangens groepeeren. Zoo
natuurlijk en vanzelfsprekend ons dit toeschijnt, zoo ondenkbaar is het, dat dergelijke
zegswijzen onder de Bataks zouden ontstaan. Zijn land, ja, daar voelt de Batak alles
voor. Geen zwaarder straf daarom voor hem dan verbanning. Maar zijn huis. Het
kan hem eigenlijk bedroefd weinig schelen, hoe hij woont. Velerlei kan tot verklaring
hiervan aangevoerd worden, doch wij willen dit laten rusten, en liever trachten door
woord en beeld een indruk te geven van zijn wijze van huisvesting.
Er zijn in de Bataklanden verschillen, zoowel wat den bouwtrant der huizen als
de groepeering er van tot een dorp betreft. Hier zullen wij ons bepalen tot twee
streken: het Karo- en het Tobaland. Voor iedere streek afzonderlijk is er zoo weinig
afwijking in den stijl, dat elk huis als model kan dienen.
Een flink woonhuis op de Karo-hoogvlakte is allicht ongeveer 12 Meter lang en
8 Meter breed. Het rust op een raamwerk van zware, liggende balken, die door steenen
neuten gedragen worden, of ook op palen, zoodat de vloer ongeveer een manshoogte
boven den beganen grond ligt. De wanden, ook omstreeks 5 of 6 voet hoog, staan
niet loodrecht, maar wijken uit als onder den druk van het zware en hooge dak. In
den voor- en achterwand (de breedtezijde van het huis) heeft men een smalle, dubbele
deur, die naar binnen opengaat, maar door den schuinen stand van den wand
onmiddellijk weer sluit, als men ze niet ver genoeg opent. In de lengtezijde van het
huis heeft men twee of drie zeer smalle deurtjes, die overdag

No. 31. Een ‘tooverstaf’ en een ‘afgodsbeeld’ Si Adji Mépal, afkomstig van Si Pahoetar (hoogvlakte
van Toba).
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nog al eens openstaan en feitelijk de eenige vensters zijn; ze heeten heel eigenaardig
‘vogeldeurtjes’, stellig vanwege de zeer geringe breedte.
Het hooge steile dak, het kunstigst gedeelte uit bouwkundig oogpunt, van het huis,
is met i d j o e k , de zwarte vezelstof van den arènpalm gedekt; voor en achter loopt
het uit in de nabootsing van een buffelkop, met witte, gepleisterde horens. Het valt
niet te ontkennen, dat deze daken, soms nog met mos bedekt, een schilderachtigen
indruk maken.
Betreden wij nu het huis om het van binnen te bezien. Daartoe moeten we eerst
een trap op, meestal een schuinstaand stuk hout, of een bamboe met inkepingen. We
komen dan op een stoep zal ik het maar noemen, van ronde bamboes, die soms
bedenkelijk heen en weer kunnen rollen, waarom ik u voorzichtigheid aanraad. Op
deze stoep staat allerlei gerei: bamboe watervaten, groote blikken en potten met
indigoverfstof, draagmanden voor kippen enz.; ook dient de eene helft, daar waar de
bamboes een beetje uit elkaar liggen voor een niet nader aan te duiden, maar heel
natuurlijke verrichting. We zijn nu tot de deur genaderd. Eerst een opstapje, het einde
van een balk, die door de geheele lengte van het huis loopt, en dan over den drempel,
doch bukken als 't u belieft, als ge langer dan vijf voet zijt. Nu zijt ge dus in het huis
en ziet... voorloopig zoowat niets, door den overgang uit het schelle licht in dit
halfduister. Maar dat went spoedig. Nu zien we, dat de vloer zich over het geheele
huis uitstrekt, in twee helften gedeeld door een goot, welker bodem gevormd wordt
door den zoo even genoemden balk. De vloerhelften hellen eenigszins naar deze goot
af. In elk der beide vloerhelften komen twee stookplaatsen voor, niet meer dan in
den vloer uitgespaarde vierkanten van ongeveer een Meter lang en breed, met aarde
gevuld, waarin vijf haardsteenen overeind staan, die als het ware twee treeften vormen,
dus aan twee gezinnen gelegenheid gevende hun potje te koken. Hier zijn vier
stookplaatsen, dus gelegenheid voor acht gezinnen, het is dus, op zijn Bataksch, een
huis met acht d j a b o e 's. En inderdaad wonen er acht gezinnen heel broederlijk
bijeen. Eene afscheiding in vertrekken bestaat niet. Matjes, die men bij wijze van
gordijnen kan neerlaten vormen 's nachts de eenige afscheiding en beschermen bij
de Egyptische duisternis, die er dan heerscht voldoende tegen onbescheiden blikken.
Andere ongepastheden (die dan trouwens minder voorkomen, dan gij zoudt denken)
willen we met den mantel der liefde bedekken.
Een paar voet boven elke stookplaats heeft men een rekwerk, van drie, vier
verdiepingen, die naar boven toe al grooter en zwaarder van bouw worden. Op de
onderste droogt men gewoonlijk de rijst, die men voor den eerstvolgenden maaltijd
wil stampen. Verder bergt men op dit rekwerk, kookpotten, pannen, allerlei
gereedschap en brandhout.
Alles in huis is van rook doortrokken, en zwart van roet, geen wonder waarlijk,
waar er dagelijks acht open vuurtjes minstens tweemaal branden. Gedurende het
bereiden van den maaltijd is het er dan ook niet uit te houden van den rook. Een
aangenaam nachtverblijf is zoo'n huis voor een Europeaan zeer zeker niet, ook al
door de vele ongenoode gasten. Wie weet herbergen wij er nu niet reeds enkele! We
zullen dan ook maar niet langer hier blijven, en nog even een wandelingetje door het
dorp zelf doen.
Veel regelmaat bespeurt ge niet in de rangschikking der huizen. Ja, ze staan alle
in ééne richting, maar dat is ongeveer de eenige orde. Ieder schijnt maar een plek te
hebben uitgezocht, die hem het best leek. Ongeveer in het midden treft u een gebouw,
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dat veel heeft van een huis, op de omwanding na. Dat is de d j a m b o e r , het
nachtverblijf voor de jonggezellen en voor vreemdelingen, meteen ook vergaderplaats
en rechtszaal. Voorts allerlei kleinere huisjes, van verschillende afmetingen en
vormen; dat zijn de rijstbewaarplaatsen (s a p o ), en dan aan den rand van het dorp
een tamelijk hoog gebouw, eigenlijk een hoog dak boven een stevigen vloer, waarop
twee, drie zware balken met een rij kegelvormige holten van een paar decimeter
doorsneê. Dat is de l e s o e n g , de plaats waar meisjes en vrouwen door stampen met
lange stokken de rijst van den bolster ontdoen. Mogelijk vindt ge er ook nog een
smidse, hoewel die lang niet in elk dorp voorkomt, en dan zeer waarschijnlijk nog
een klein, eigenaardig gevormd huisje, de g e r i t e n , waarin schedels en
doodsbeenderen worden bewaard.
Het beeld van een dorp is hiermede nog niet volkomen geteekend. Behalve de
menschelijke bewoners n.l. herbergt het ook een menigte huisdieren: varkens, kippen,
katten en honden in de eerste plaats, maar zeer dikwijls ook paarden, koeien en buffels
in grooter of kleiner aantal. Huisdieren in strikten zin zijn alleen de honden en katten,
daar deze ook in het huis verkeeren. De varkens loopen vrij rond en snuffelen bij
voorkeur onder het huis en onder de ‘stoep’ (t o e r é ). De koeien, die overdag buiten
grazen, vinden hun nachtverblijf ook onder het huis en de buffels, indien ze niet in
kralen buiten het dorp worden opgesloten, brengen den nacht door in diepe, met
modder en drek gevulde kuilen, soms vlak naast de huizen. Alleen de paarden worden
behoorlijk gestald in stevige, goed gesloten, ja gebarrikadeerde stallen, die tegen het
huis zijn aangebouwd. Mij dunkt, het medegedeelde is voldoende om u te doen zien,
dat een Bataksch dorp een ander beeld te zien geeft dan onze liefelijke soms haast
overzindelijke Hollandsche dorpen niet alleen, maar ook niet bepaald een woonplaats
is, waar met de meest voor de hand liggende gezondheidsvoorschriften rekening is
gehouden.
In hoofdzaak is er tusschen de Tobasche en de Karosche dorpen geen verschil.
Alleen zijn de eerste meestal veel kleiner, verder door een hooge aarden wal omgeven,
terwijl de Karodorpen door een eenvoudige bamboeheining zijn afgesloten. En
eindelijk is dit het meest kenmerkende van een Tobasch dorp, dat de huizen in twee
evenwijdige rijen tegenover elkaar staan, zoodoende iets vormende, dat op een straat
gelijkt.
De bouwtrant der huizen is eenigszins anders; terwijl de Karo-huizen ook aan de
voor- en achterzijde een dak hebben, ontbreekt dit aan de huizen in Toba
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No.32. Terrasvormig aangelegde bevloeide rijstvelden op de helling van de bocht van Baligé, aan
den voet van den Dolok Tolong(Opgenomen door den controleur W.K.H. Ypes.)

No. 33. Pagar Batoe, een Karo-Bataksch dorp in de Doesoen (bovenlanden van Deli).
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Daarentegen zijn de daken hier veel langer. Aan eene beschrijving die de heer
Meerwaldt, zendeling in Toba van een huis geeft, ontleen ik (niet geheel woordelijk)
het volgende:
‘Het is van hout vervaardigd, 5 of 6 vademen lang en 2½ à 3 vademen breed. De
vloer is op zulk een hoogte tusschen de stijlen aangebracht, dat er beneden een ruimte
van zelden meer dan 5 voet hoogte overblijft, die tot stalling van het vee dient. De
omwanding bestaat in hoofdzaak uit vier zware stukken hout, die, op de dwarsliggers
rustend en schuins naar buiten gericht, op den kant staande, rondom de stijlen een
vierkant vormen. De twee langs de zijden liggende, heeten p a r d i n g d i n g a n . De
ruimte tusschen deze en het dak wordt verder met planken afgesloten. Het dak steekt
aan de voor- en achterzijde ver naar buiten. De nok is zadelvormig ingebogen. De
voor- en achtergevel wordt met planken afgeschoten, die vaak op de wijze van
jalousielatten schuins over elkaar gelegd zijn, om het licht toegang tot de woning te
verschaffen, want vensters heeft men niet, behalve een klein luikje aan den achterkant.
In den voorgevel heeft men vaak een soort van balkon. De deur bestaat uit een
valluik in den vloer, vlak achter den voorgevel aangebracht. De trap die daarheen
leidt kan worden opgehaald.
De voorgevels der vorstelijke woningen zijn dikwijls met fraai snijwerk versierd.
Van binnen heeft het huis slechts ééne ruimte, die echter meestal door vier gezinnen
bewoond wordt.’
Wat er verder omtrent de inwendige inrichting enz. verteld wordt is vrijwel gelijk
aan het boven omtrent de Karosche huizen meegedeelde.
Er worde nog opgemerkt, dat aan een Bataksch huis geen enkele spijker voorkomt.
Alles sluit met pennen enz. in elkaar of wordt met idjoektouw en rotan gebonden.
Men verbaast zich over het zware hout, dat voor den bouw van een flink Bataksch
huis wordt gebruikt. Maar dat is behalve misschien aan de wijze van planken maken,
ook toe te schrijven aan de vroeger bestaande noodzakelijkheid, om zich tegen kogels
te beschermen. Want oorlog (zelfs tusschen bewoners van hetzelfde dorp) was vroeger
aan de orde van den dag, en daarom ieder huis een vesting in het klein. Voelt dus de
Batak weinig voor onze de huiselijkheid roemende spreekwoorden, te beter zal hij
de Engelsche spreekwijze verstaan: ‘mijn huis is mijn burcht’.
M. JOUSTRA.

Bataksche wijsheid.
1. De singkamboom brengt slechts singkamspruiten voort.
2. Een prauw vergaat niet voor een deel.
3. Men kan niet met één hand in de handen klappen.
4. Jonge eendjes gaan naar het water, kuikens naar het rijstblok.
5. Als olifanten met elkaar vechten wordt het dwerghert platgedrukt.
6. Eerst als men door den vloer gezakt is wordt deze hersteld.
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7. Looze rijstaren staan rechtop, volle hangen neer.
8. (Een bekrompen mensch) is als een kikvorsch onder een klapperdop.
9. Tegen een krokodil is niet te duiken.
10. Al regent het in andere landen goud
En in het onze steenen,
Toch is het onze ons het dierbaarst.
11. Houd u aan ‘het recht van de kip met kuikens’; ze heeft de zwarte en de witte
even lief.
12. Spreekt recht als iemand die een slang slaat in het rijstveld: de slang worde niet
gedood, de rijst knakke niet, de stok breke niet.

Hoe warm het is in de Bataklanden.
De Bataklanden liggen tusschen 30′ en 3o 30′ N.B. Dit feit alleen doet reeds
verwachten, dat men er een tropische temperatuur heeft. Evenwel heerschen er
plaatselijk groote verschillen, die samenhangen met de hoogte boven de zee, de
richting der bergketenen en der heerschende winden, den regenval, de begroeiing
enz. Zondert men de kuststreken, als Siboga, Baroes en omgeving, en de streken van
den Beneden-Batang-Toroe uit, waar het zeer warm is, dan heerscht er in de
Bataklanden in het algemeen een minder warm klimaat, dan de geringe breedte,
waarop ze liggen, zou doen vermoeden. Eén uitzondering is er, n.l. de uitgestrekte,
van omstreeks 80 tot een paar honderd meter boven de zee gelegen vlakte der Padang
Lawas. Hier is een temperatuur van 37.5° C. (= 99.5° F.) op het midden van den dag
regel en eene van 40° C. geen zeldzaamheid. Daarna zijn het warmst de door bergen
ingesloten valleien van Angkola en Groot-Mandaïling - te Padang Si Dimpoean en
te Panjaboengan is de gemiddelde hoogste temperatuur ongeveer 30° C. (= 86° F.)
- van de Batang Toroe (Si Mangoemban en Pangaloan). Si Pirok, een hoogvallei
(900 à 1000 M. boven de zee) heeft een aangenaam, vrij standvastig, klimaat. Met
name te Boenga Bondar heerscht ‘een eeuwige lente’. Alleen op zeer warme dagen
kan het er 30° C. (86° F.) warm zijn. De ochtenden zijn er koel, omstreeks 20° C.;
's nachts gebruikt men er met genoegen een deken. Hetzelfde geldt van de hoogvallei
van Si Lindoeng; hier is het klimaat zelfs dikwijls min of meer guur. De koudste
gedeelten zijn de hoogvlakten van Toba, van het Karoland en van het Pakpakgebied.
Dit laatste, dat in tegenstelling met de bijna boomlooze Toba- en Karo-hoogvlakten,
nog bijna geheel door bosch bedekt is, heeft bovendien een vochtig klimaat; het kan
er onaangenaam guur zijn. 's Nachts kan men op die hoogvlakten best een flinke
wollen deken velen. Bepaald koud is het dan zelfs op den pl. m. 1400 M. hoogen
rand dier hoogvlakten, als te Hoeta Gindjang (Toba Hoogvlakte) of te Seriboe Dolok,
Nagasariboe,
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No. 34.
Het huis van den vorst van Parmonangan, het hoogst gelegen dorp op Samosir. Een goed type van
een echt Tobaasch huis.

Basam, (Karo-hoogvlakte). Dr. Hagen zou zelfs eenmaal te Nagasariboe in een open,
ondiepe schaal met water, die hij buiten geplaatst had, 's ochtends vroeg ijsnaaldjes
gevonden hebben. De laagste door mij waargenomen temperatuur is geweest te
Boekoem, op pl. m. 900 M. hoogte gelegen, n.l. 10° C. (50° F.) 's ochtends om 6
uur!
M. JOUSTRA.

Wat men in de Bataklanden niet heeft.
Men heeft in de Bataklanden
geen spoor- of tramwegen;
geen hotelletjes, ook niet op de paar grootere plaatsen - wel talrijke houten
gouvernementslogeerhuizen, pasanggrahans -;
geen vrachtbootjes op het Tobameer;
in de langgerekte hoogvallei van Si Lindoeng met haar prachtige wegen haast geen
inlandsche huurkarretjes (slechts twee of drie), en op de Karo-hoogvlakte met haar
breeden automobielweg evenmin;
geen kerken voor Europeanen;
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geen bezienswaardige gebouwen, behalve wellicht de dubbelgetorende kerk te
Pearadja (in Si Lindoeng);
slechts zeer enkele particuliere ondernemingen van land- en mijnbouw (behalve
dan de koffie-, tabak- en rubbertuinen in het hellingland tusschen de Karohoogvlakte
en Sumatra's Oostkust);
geen Europeanen dus die noch ambtenaar noch zendeling zijn of geweest zijn;
geen couranten - men kan naast de couranten van Java slechts de Sumatra-Bode
van Padang of een der bladen van Medan lezen -;
geen ziekenhuizen (behalve het zendingshospitaal te Pearadja);
geen dokters (behalve een dokter-djawa te Si Bolga en twee zendeling-artsen te
Pearadja);
en geen stadjes.

Over den Batakschen volksnaam, Bataksche plaatsnamen, enz.
Zooals wij iemand een h a a i of h a a i a c h t i g noemen of van hem zeggen, dat hij
h a a i t , wanneer hij de eigenschappen van een haai vertoont, zoo hebben de Maleiers
o.a. in de Straits eene uitdrukking m e m b a t a k , batakachtig zich voordoende, zich
gedragende als een Batak*), welke zij toepassen op een persoon, die flink, ijverig,
met kracht werkt. En waarlijk, indien wij de Bataks bij het werk waarnemen - niet
in Gouvernements-koffietuinen of bij het verrichten van heerendienst in het algemeen,
maar ten eigen bate - dan kan de indruk niet anders wezen

*) De Bataks (met uitzondering van de Daïri en Karo-Bataks) kennen de h niet als sluitletter
van een woord, wel de k.
Men zegge en schrijve dus Batak, en niet Batah of Battah.
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No. 35.
‘Sopo’ d i. rijstbewaarplaats en tevens ‘raadhuis’ en jongelingenverblijfplaats te Pea Radja (Si
Lindoeng).
(Opgenomen door Jason Loemban Tobing.)
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zen of het volk is flink en krachtig, niettegenstaande de vaak zeer ongunstige
hygiënische toestanden waarin zij leven. Als men Tobaneezen een zware vracht
dragende met een vluggen, veerkrachtigen gang bergop bergaf ziet gaan; als men
zoowel mannen als vrouwen bij den rijstbouw uren en uren in de brandende zon op
de velden, diep in den modder staande, ziet arbeiden, met een zeer eenvoudig maal
na afloop van de dagtaak zich tevreden stellende, - dan kunnen wij ons begrijpen,
dat ‘werken als een Batak’ voor den Maleier één is in beteekenis met ‘flink, krachtig
werken’, en B a t a k dus kan weergegeven worden met f l i n k . Doch hoe het zij,
beteekent b a t a k niet k r a c h t i g of iets dergelijks, het zou het met recht k u n n e n
beteekenen.
Mogen de Bataks als werkers eenen goeden naam hebben, de buitenwereld noemt
hen, en niet ten onrechte, vuil en onzindelijk. Bij hunne zuidelijke buren staan ze
bekend als lieden, die in plaats van de tering naar de nering te zetten, feestvieren
zoolang er nog iets is, in elk geval niet voor de toekomst zorgen.
Het grootste deel der Bataks woont in het gewest Tapanoeli, dat zijn naam ontleend
heeft aan een klein dorpje aan de baai van Si Bolga (Siboga) gelegen, zooals Sumatra
genoemd is naar een vrij onbeduidend plaatsje (Samoedera).
Tapanoeli is eigenlijk Tapian na Oeli, schoone badplaats; tapian is wel afgeleid
van t a p i , r e i n , en beteekent dan r e i n i g i n g s p l a a t s . Tegenwoordig komt het
woord alleen voor in namen van jonge dames, of liever van maagden, waarin het dus
r e i n , z u i v e r , o n g e r e p t , m a a g d e l i j k , m a a g d beteekent.
De Bataks noemen zich halak Batak (Batakman) en hun land tano Batak
(Batakland), en zij weten dat het een deel is van Poelo Morsa (Sumatra). Morsa is
het door den Batak gewijzigde Sanskritwoord m a r t y a , s t e r v e l i n g , m e n s c h ,
zoodat Poelo Morsa = Eiland der stervelingen. De Maleiers hebben van m a r t y a
gemaakt pertja, bekend uit de getah pertja, die zoovelen onzer landgenooten naar de
Engelsche spelling gutta percha noemen.
Evenals wij Hollanders, Friezen, enz. onderscheiden, hebben de Bataks hun halak
Toba, Daïri, Karo, Angkola, Mandaïling, naar de landstreken waarin die hoofddeelen
der bevolking wonen, zoo genoemd. Dat een Mandaïlinger b.v. zich zelf hooger stelt
dan een Tobanees, en deze weer den Mandaïlinger als minderwaardig beschouwt,
kan ons, Nederlanders, niet verwonderen. En zoo gaat het ook met de inwoners der
dorpen en dorpjes; ieder voor zich acht zijn eigen woonplaats nog lang niet de minste.
Wij zullen ons nu niet wagen aan het verklaren van de namen Toba, Daïri, enz.,
maar liever onze aandacht wijden aan de aardrijkskundige namen, die we op eene
kaart der Bataklanden aantreffen. Over het algemeen zijn die namen vrij doorzichtig,
en wijzen in den regel nauwkeurig aan, of we met een berg, een rivier, een moeras,
enz. te doen hebben. D o l o k (d e l e n g ) beteekent b e r g ; A e k = w a t e r , r i v i e r ,
waarvoor soms ook B a t a n g (Batang Toroe, Batang Gadis) voorkomt; P a j a , P e a
= m e e r , m o e r a s (Paja Bidang, Pea Radja).
Met ons d e n H e l d e r komt S i To r a n g woordelijk overeen, en zoo vinden
wij S i B o l g a (de Groote), S i M a t o r k i s (de Gezonde), S i M a n i n g g i r (de
Hooggelegene).
H o e t a is eigenlijk v e r s t e r k i n g , o m w a l l i n g , maar nu uitsluitend in de
beteekenis van s t a d of d o r p - vgl. town en Zaun - in gebruik. H o e t a R i m b a r o e
= N i e u w d o r p ; H o e t a n a M a l é = O u d d o r p . De naam P a g a r a n is afgeleid
van p a g a r = o m h e i n i n g , en wijst aan dat de daarmede benoemde plaats eene
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nederzetting is van de bewoners eener h o e t a , die nog als moederdorp wordt
beschouwd.
Naar boomen of planten in het algemeen genoemde dorpen zijn b.v. H o e t a
B a r g o t (de onder den Javaanschen naam a r è n bekende boom); P a g a r a n
Pisang.
Evenals bij ons worden plaatsen genoemd naar het water waaraan zij gelegen zijn.
Naast ons O u d e w a t e r staat het Bataksche A e k n a N g a l i (Koudewater); A e k
n a B a r a (Roodewater). M o e a r a S o m a , waarin M o e a r a gelijk is aan
m o n d i n g , m u i d e n , komt overeen met ons IJmuiden, Dendermonde.
P a d a n g S i D i m p o e a n , dat langen tijd de zetel van den resident van Tapanoeli
was, beteekent: Vlakte, die van een ‘dimpoe’ voorzien is, waarop zoo iets zich bevindt.
D i m p o e = h o o p , van rijst b.v., in den vorm van een molshoop of van zandtaartjes,
als door kinderen met een vorm gemaakt.
P a n j a b o e n g a n heeft, zooals de naam aanwijst, zijn ontstaan te danken aan
een hanenkampplaats.
Op de kaart zien wij bij den naam P a n j a b o e n g a n nog D j o e l o e , D j a e ,
To n g a -To n g a ; bij andere plaatsnamen slechts de beide eerstgenoemde
toevoegingen. D j o e l o e is ontstaan uit de samentrekking van d i en o e l o e ; d i
beteekent o p , t e , a a n , terwijl o e l o e = h o o f d , begin, oorsprong; d j o e l o e is
dus aan den oorsprongkant, bovenstrooms. D j a e is d i plus h a h e . H a h e beteekent
v o e t , einde, en staat dus tegenover h o o f d *) To n g a -To n g a is m i d d e n ,
middelste
Bij P a n j a b o e n g a n heeft men derhalve de drie bij elkander gelegen dorpen
onderscheiden door hunne ligging aan eene rivier: B o v e n -, M i d d e n - en
B e n e d e n -P a n j a b o e n g a n , eenigszins te vergelijken met ons Katwijk Binnen
en Buiten, of met Boven- en Benedenstad.
Vaak worden bij elkander behoorende plaatsen ook nader aangewezen door
bijvoeging der woorden D o l o k en L o m b a n g , die b e r g en l a a g t e beteekenen
en met ons h o o g en l a a g overeenkomen: Hoog Soeren, Laag Soeren. Zoo vindt
men P i d o l i D o l o k en Pi d o l i L o m b a n g ; R o b o e r a n D o l o k en
Lombang.
We willen dit stukje besluiten met de mededeeling van eenige uitdrukkingen en
spreekwijzen, die met plaatsnamen, enz. samenhangen.

*) De Minangkabauers noemen het ‘boveneind’ van een dorp k a p a l á = o e l o e , hoofd, en
het ‘benedeneind’ i k o e r = staart; zoodat zij kop en s t a a r t tegenover elkander stellen.
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‘Als Tobaneezen, die door den regen overvallen worden’ zegt men van menschen,
die een ontzettend lawaai maken, door elkander spreken en schreeuwen; de Maleiers
bezigen: ‘Als Chineezen die schipbreuk lijden’.
Bij een krokodil uit de S i H a p a s (rivier in Padang Bolak, officieel Padang
Lawas) wordt iemand vergeleken, die zonder eenige kieschkeurigheid alles voor zich
wil hebben.
Gaat iemand hard van stal, doch blijft hij na eenigen tijd steken, werkt een persoon
in den morgen goed door, maar luiert hij na den middag, dan heet men hem een
L o n g a t t e r . L o n g a t is de naam eener kampoeng.
De lieden van P a n j a b o e n g a n hebben den naam inhalig te zijn; hunne vorsten
zouden o.a. in den tijd vóór de invoering van den Islam van de veldmuizen, die toen
een welkom gerecht waren, evenals van groot wild, ook hun aandeel geëischt hebben.
Eene bekende spreekwijze luidt: In het bespottelijk maken of beschimpen van
personen is P a n j a b o e n g a n de baas; voor ‘m e n n e k e s ’ wende men zich tot
G o e n o e n g To e a (eene kampoeng in Mandaïling, die vroeger zeer dicht bevolkt
was); wil men verstandigen raad, dan moet men zich naar P i d o l i L o m b a n g
begeven; omtrent wetten en instellingen is H o e t a S i A n t a r de vraagbaak.
S i n g e n g o e wordt aangehaald als op een feest alles in de puntjes is, voor alle
mogelijke kleine geriefelijkheden is gezorgd.
Loopen menschen als eenden achter elkander, men vergelijkt ze bij lieden uit de
Padang Bolak.
S i n g k o e a n g is een kampoeng, waarvan de inwoners bedriegers, draaiers zijn;
in dit opzicht komen die van S a b o e n g a n met hen overeen.
Onbeholpen, domme personen worden ‘lui van P a g o e r ’ genoemd; één van de
Pagoereezen moet indertijd over een vijver met kroos - een hem totaal onbekende
plant - bedekt, hebben geloopen en verdronken zijn; of men noemt ze ‘apen van
(M o e a r a ) P a r l a m p o e n g a n , die zoo weinig van de wereld gezien hebben, dat
zij niet eens weten wat d j a g o e n g , mais is.
De lui van B a r b a r a n zijn familie van de Leidsche peueraars; ze heeten
pierenzoekers.
Geurmakers met geleende zaken zijn de inwoners van H o e t a B a r g o t ; als
lafaards staan die van Ta m b a n g a n bekend. Voor de Angkolaneezen is
‘a a l v a n g e r s ’ een schimpnaam, hun door de bewoners van S i P i r o k gegeven;
dezen worden door de eersten ‘m u i z e n h o l b e w a k e r s ’ genoemd.
Onbeschaamde vragers zijn de menschen van P a r g a r o e t a n , en als ongastvrije
lieden staan die van Ta m b a n g a n aangeteekend.
Echte gierigaards zijn de inwoners van L a r o e , die zich vooral met visschen
bezighouden; hoe voordeelig de vangst ook moge zijn, als men er hun naar vraagt,
is het vaste antwoord: ‘Nauwelijks voldoende om er s a m b a l (een soort pikante
toespijs) van te maken’, alléén om niet genoodzaakt te zijn er iets van af te geven.
De ‘h a z e n s l a a p ’ van de lieden van S i M a p i l -A p i l - ze houden zich slapende
om de gesprekken hunner gasten te kunnen afluisteren - is even bekend als ‘Het
komt, het komt!’ van die van H o e t a R i m b a r o e , waarmede zij hunne genoodigden
in den waan willen brengen, dat er nog genoeg is van de gevraagde spijzen.
Nog tientallen van dergelijke uitdrukkingen leven in den mond van het volk; het
bovenstaande moge voldoende zijn om te laten zien, dat het bij de Bataks is ‘net als
bij ons’, en ook zij hunne Haegenaars, Kampenaars, enz. bezitten.
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Het Hollandsch onder de Bataks.
Gelegenheid om in hun land Hollandsch te leeren hebben de Bataks alleen op de
lagere Europeesche gouvernementsschool te Si Bolga (die te Padang Si Dimpoean
is opgeheven) en binnenkort misschien op een zendingsschool te Si Poholon, tot
oprichting waarvan - naast de kweekschool der zending - reeds besloten is. Bataksche
oud-onderwijzers en onderwijzers die Hollandsch kennen - zoo zijn er verscheidenen
- hebben dat bijna allen geleerd tijdens hun opleidingstijd aan de voormalige
kweekschool te Padang Si Dimpoean of (daarvóór) te Tano Bato (bij het hoofd
Willem Iskander) en te Fort de Kock (Padangsche Bovenlanden); aanstaande
Bataksche onderwijzers leeren het thans aan de kweekschool te Fort de Kock, waar
in 1904 met het geven van onderwijs in onze taal weder werd begonnen. Voor de
verbreiding van het Hollandsch dienen dus nog andere wegen dan die van het
schoolonderwijs te worden gezocht. De beweging daartoe is uitgegaan van de
Bataksche schoolhoofden te Hoeta Nopan, Si Bolga en Padang Si Dimpoean, die
een te Leiden studeerend Bataksch onderwijzer in den arm hebben genomen. Blijkens
Neerlandia 1908 blz. 210 zijn door de Boeken-Commissie van het Algemeen
Nederlandsch Verbond drie kisten met Hollandsche boeken gezonden naar de
Bataklanden, waar ze verdeeld zijn over de scholen (schoolboekerijen, zou men dus
kunnen gaan zeggen) op de genoemde drie plaatsen. Voorts werden, blijkens
Neerlandia 1908 blz. 236, uit Holland drie brieven gezonden naar inlandsche hoofden
van scholen, bevattende inlichtingen over het doel, werken en streven der
Boeken-Commissie. Het gevolg daarvan was, dat reeds twee inlanders, hoofden der
scholen te Hoeta Nopan en te Manambin (residentie Tapanoeli), zich opgaven als
lid van het A.N.V., dat drie andere om Hollandsche boeken verzochten, en dat in de
Maleische courant ‘Pertja Barat’ van 8 Oct. 1908 een mededeeling verscheen, volgens
welke vele hoofden, inlandsche ambtenaren en hoofden van scholen in de Bataklanden
het plan opgevat hebben een afdeeling op te richten van het A.N.V. Een samenkomst
zou worden voorbereid; de plaats van bijeenkomst zou zooveel mogelijk in het
centrum van het land moeten liggen. De vereeniging zou ten doel hebben de
Nederlandsche taal te verbreiden, maar ook elkaar te helpen. In andere deelen der
Bataklanden, zooals Angkola, Si Pirok, Toba, Padang Lawas, Si
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Bolga, Baroes, Si Toli, Natal enz. zouden dan afdeelingen moeten worden opgericht.
Van den verderen loop dezer zaak hebben wij nog niets vernomen; maar het begin
moge ook hier het halve werk zijn.

Een paar Bataksche minneliedjes in vertaling.
1. Wanneer, geliefde, slechts onze blikken elkander ontmoeten, dan is mijn
verlangen gestild.
2. Al zijn onze lichamen ver van elkander, in den slaap vereenigen zich onze zielen.
3. Al zou het mij het leven kosten, ik moet het u zeggen!
4. Als ik u niet naderen mag, laat mij u dan ten minste mogen zien!
5. Als ge naar mij verlangt, verzoek de vogels het mij mede te deelen!
6. Kom, laten wij erom wedden wie het eerst naar den ander verlangt!
7. Denk toch aan mij minstens eenmaal per dag; als dat niet kan, minstens eenmaal
per maand; als dat niet mogelijk is, minstens eenmaal per jaar; en als ook dat
te veel is, dan ten minste eenmaal in uw leven!

Lijst van hen, die bijdragen aan het Bataksch Instituut.
Donateurs.
C. Piek, 's-Gravenhage.
H.A. Matthes, Amsterdam.
Abram Muller, Amsterdam.
Prof. Mr. H.L. Drucker, 's-Gravenhage.
Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, Leiden.
Aug. Janssen, Amsterdam.
G. Meissner, Dresden.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia.
C.J. Westenberg, Si Bolga.
G.L.J.D. Kok, Soenggal (Deli).
G.E. Haarsma, Brussel.
Dr. C.W. Janssen, Amsterdam.
Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, Rotterdam.
Nederlandsch Zendelinggenootschap, Rotterdam.
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam.
E. Tweer, Amsterdam.
G. Engelbrecht, Hamburg.
J. Ballot, Medan.
H.C. Rehbock, Amsterdam.

Begunstigers.
Vereeniging ter behartiging der belangen van de Rijnsche Zending, Amsterdam.
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J. Heldring, Amsterdam.
Prof. Dr. J.J.A. Muller, Zeist.
F. de Bruyn, Amsterdam.
Dr. J.F. Hoekstra, Groningen.
Dr. K.W.M. Montijn, Vlaardingen.
Mr. M. Mees, Rotterdam.
Dr. A. van Bylert, Wageningen.
Jhr. Mr. C.H.J. van Haeften, 's-Gravenhage.
E. Moresco, 's-Gravenhage.
Mr. P. Hofstede de Groot, Amsterdam.
Mr. Th.B. Pleyte, Amsterdam.
G.P. Rouffaer, 's-Gravenhage.
Prof. Mr. C. van Vollenhoven, Leiden.
Boekh. en drukk. voorheen E.J. Brill, Leiden.
Prof. Dr. A.W. Nieuwenhuis, Leiden.
H.W. Fischer, Leiden.
Directeur van 's Rijks Ethnographisch Museum, Leiden.
P. Staudinger, Berlin.
Prof. Mr. J.E. Heeres, Leiden.
Prof. A.L. van Hasselt, Zeist.
H.E. Stenfert Kroese, Leiden.
Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Bloemendaal.
Vereeniging ‘Het Java Comité’, Amsterdam.
Prof. Dr. J.J.M. de Groot, Leiden.
Doopsgezinde Vereeniging tot Bevordering der Evangelieverbreiding,
Amsterdam.
Prof. Dr. W. Volz, Breslau.
Mr. F.D.E. van Ossenbruggen, Magelang
F.A. Liefrinck, Batavia.
J. Kreemer, Panjaboengan.
H. von Krüger, Eller.
Prof. C.A. van Ophuysen, Leiden
Dr. N. Adriani, Posso.
M.J. Tiele, 's-Gravenhage.
Bibliotheca da Academia Real das Sciencias, Lissabon.
C. Maschmeyer, München.
J. Krol, Haarlem.
W.K.H. Ypes, 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P.Th.L. Kan, Leiden.
Leden.
Dr. Gabriel Ferrand, Parijs.
Mr. W. de Roo de la Faille, 's-Gravenhage.
J. van Baren, Wageningen.
K.D. Sytsma, Leiden.
A.C. Schepper, 's-Gravenhage.
A. van der Glas, Leiden.
M. Joustra, Leiden.
Prof. Dr. C.A. Pekelharing, Utrecht.
Dr. J.G.H. Gunning, Leiden.
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Prof. Mr. S.R. Steinmetz, Amsterdam.
C.R. Bakhuizen van den Brink, 's-Gravenhage.
C.J. van Kempen, 's-Gravenhage.
Mr. P. Maclaine Pont, 's-Gravenhage.
C. Poortman, 's-Gravenhage.
Mr. A.J. Immink, 's-Gravenhage.
Louis H. Becherer, Leiden.
A.F. Folkersma, Den Helder.
Prof. A. Cabaton, Parijs.
R. Soetan Casajangan Soripada, Leiden.
D.J. Kriebel, 's-Gravenhage.
H. Thorbecke, Leiden.
Prof. Dr. R. Andree, München.
Gustav. Schneider, Basel.
J.B. Neumann, 's-Gravenhage.
A. Bierens de Haan, Haarlem.
S. Blok, Medan.
Rheinische Missionsgesellschaft, Barmen.
Mr. J.C. Kielstra, Batavia.
J.G. Dammerboer, Medan.
J. Dammerboer, Hoeta Rimbaroe.
A. Feikema, 's-Gravenhage.
A.D.S. Colenbrander, Nijkerk.
Bibliotheek der Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, Wageningen.
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Stamverkeer.
(Adres der Afd. Stamverkeer: Willemstr. 15,
Den Haag)
Oproeping Stamverkeer.
In de derde week van Augustus (de zes werkdagen) gaat een reisgezelschap
Noord-Nederlanders onder kundige leiding naar Vlaanderen.
Bezocht worden Maldechem, Brugge, Oostende, Ieperen, Gent, Brussel, Antwerpen.
Den leden van het A.N.V., die met Vlaanderen willen kennis maken, wordt dit
reisje aanbevolen. De kosten zijn hoogstens f 50. -. Reis en verblijf 2e klasse.
Opgave zoo spoedig mogelijk aan het Kantoor van Stamverkeer, Willemstraat 15,
's Gravenhage.

Curaçao op de Middenstandstentoonstelling te Amsterdam.
Op de Middenstandstentoonstelling te Amsterdam gedurende de maanden Juni tot
Augustus (zie het vorige nummer van Neerlandia) zal in een werkplaats het vlechten
van ‘Panamahoeden’, zooals dit op het eiland Curaçao plaats vindt, te zien zijn. Het
Curaçaosche Bestuur heeft gezorgd, dat er behalve het benoodigde vlechtmateriaal
een prachtige verzameling vlechtwerk en hoeden aanwezig zal zijn, welke op de
tentoonstelling verkocht zullen worden; ook de hoeden welke ter plaatse vervaardigd
zijn, zullen te koop worden aangeboden. Voor de Curaçaosche hoedennijverheid een
uitstekende gelegenheid om een nieuw afzetgebied te verkrijgen en in Europa meer
bekend te worden; voor de Middenstandstentoonstelling een aantrekkelijkheid te
meer.
Het Bestuur van Curaçao geeft een goed voorbeeld aan dat van de andere
Nederlandsche koloniën; van de tentoonstellingen hier te lande wordt nog weinig
gebruik gemaakt om de voortbrengselen der koloniën in het moederland meer bekend
te maken. En toch zouden onze koloniën, die in de laatste tijden op allerlei gebied
zoo krachtig vooruitgaan, ons nog veel verrassends kunnen vertoonen!

Tentoonstelling te Tilburg.
Van 15 Juli-8 Augustus a.s. zal bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan als stad
der gemeente Tilburg eene internationale tentoonstelling worden gehouden, die alle
takken van handel, nijverheid, kunst, enz., omvat. Onlangs werd bericht, dat het
aantal inzendingen zeer groot is. Ook aan vermakelijkheden zal het niet ontbreken.

Landbouwtentoonstellingen in Noord-Nederland.
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Landbouwtentoonstellingen zullen dit jaar in Nederland op de volgende plaatsen
worden gehouden: D o k k u m (27 en 28 Juli), G o u d a (1 en 2 Sept.).

Tentoonstelling van boekdrukkunst.
Te Haarlem, de klassieke stad van Laurens Janszoon Koster, wordt in de maanden
Juni en Juli een internationale tentoonstelling van boekdrukkunst en aanverwante
vakken gehouden, met wedstrijden voor letterzetters, boekbinders enz.

Tuinbouwtentoonstelling.
Te Zeist zal van 25 Augustus tot 16 September een tuinbouwtentoonstelling plaats
hebben met bijzondere afdeelingen voor kasplanten, rozen enz. Totaal oppervlak
120.000 M2. Prijzen f 10.000.

Nederland op de wereld-tentoonstelling te Brussel in 1910.
Door de Nederlandsche Regeering is onlangs eene commissie benoemd ter behartiging
der Nederlandsche belangen op de Brusselsche tentoonstelling; Commissaris-Generaal
en Voorzitter der Commissie is de heer Mr. E.R.H. Regout, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Onder-commissies zijn reeds samengesteld voor de groepen land- en tuinbouw,
boschwezen en zoetwatervisscherij.
Waar tegenwoordig in België de ‘vervlaamsching’ van middelbaar en hooger
onderwijs en ook van handels-, nijverheids-, zeevaartonderwijs, enz. zoo op den
voorgrond komt, zouden inzendingen, die een beeld gaven van het onderwijs in
Nederland, te Brussel zeker zeer de aandacht trekken.
Het Pruisische Departement van Onderwijs gaat in deze reeds voor. Hare inzending
zal, naar gemeld wordt, er vooral naar streven, zooveel mogelijk uit het leven gegrepen
beelden te vertoonen en juist tot uitdrukking te brengen, wat tegenwoordig beteekenis
heeft voor het Pruisische schoolleven. Men wil het buitenland toonen, dat het
Pruisische Departement van Onderwijs er steeds naar streeft, alle nieuwigheden, die
goed en de toepassing waard zijn, krachtig te bevorderen en hervormingen in te
voeren, waar hervorming nieuw leven in de scholen brengt. De verschillende wijzen
van inrichting der hoogere scholen zullen door bepaalde typen voorgesteld worden.
Speciale tentoonstellingen zullen de kennis van het vaderland en van Duitschlands
verrichtingen op koloniaal gebied vertoonen. Ook de oefeningen der leerlingen op
natuurkundig gebied en het biologische onderwijs zullen den bezoeker voor oogen
worden gesteld. Waar mogelijk, zullen ook proeflessen worden gegeven en
schoolklassen in volle werking te zien zijn. Ten slotte zullen in voordrachten van
deskundige personen de tentoongestelde voorwerpen betreffende het Pruisische
onderwijswezen van een geschiedkundig en opvoedkundig standpunt worden
besproken.
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Men mag wel zeggen, dat in Noord-Nederland evenals in Duitschland het onderwijs
een echte volkszaak is, een uiting van volkskracht, waarvan wij houden, en waaraan
wij veel zorg, veel strijd zelfs, besteed hebben en nog besteden. Het ligt dus voor de
hand, dat nu ook alle krachten moeten worden ingespannen om de inzendingen op
het gebied van het Nederlandsche onderwijs niet te doen achterblijven bij de werkelijk
veelbelovende Pruisische.
In de Nederlandsche commissie is het onderwijs vertegenwoordigd door de heeren
prof. P. van der Burg, H.J. de Groot en prof. H. ter Meulen.

Landbouwtentoonstellingen in Zuid-Afrika.
In een Duitsch blad wordt betoogd, dat de landbouwtentoonstellingen, die geregeld
op verschillende plaatsen van Zuid-Afrika worden gehouden, de aandacht der Duitsche
nijverheid verdienen, daar Zuid-Afrika landbouwwerktuigen in toenemende
hoeveelheid invoert, en de verwachtingen voor een wederopleven van
ondernemingsgeest en welvaart gunstig zijn, vooral nu de verschillende koloniën
zich tot een handelspolitisch gebied hebben aaneengesloten. Britsche en
Amerikaansche inzenders trekken van de landbouwtentoonstellingen reeds lang partij.
Aangeraden wordt, dat Duitsche belanghebbenden zich aaneensluiten om te geraken
tot gezamenlijke inzendingen.
Zouden de Z.-Afrikaansche vrienden van het A.N.V. de Afd. Stamverkeer niet
geregeld op de hoogte kunnen houden van hetgeen op tentoonstellinggebied in
Zuid-Afrika omgaat? Het is natuurlijk raadzaam, dat berichten zeer tijdig worden
ingezonden.
***
De Afd. Stamverkeer geeft desgewenscht aan leden
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van het A.N.V. inlichtingen over de bovenvermelde tentoonstellingen en over reis
en verblijf in Noord-Nederland.

Beiaardconcerten te Mechelen.
Evenals vorige jaren worden dezen zomer weer door den bekenden klokkenist, den
heer Jef Denijn, op den Romboutstoren te Mechelen beiaardconcerten gegeven,
vooral van Vlaamsche muziek, op de volgende Maandagen, 's avonds van 8 tot 9
uur:
21 Juni, 28 Juni, 2 Aug., 9 Aug., 23 Aug. en 30 Aug.
6 Sept., ter gelegenheid van het bezoek van de Belgische Touring Club.
13 Sept., 20 Sept. en 27 Sept.
De programma's worden op aanvraag gaarne medegedeeld door den heer E. de
Keyzer, Auwegemvaart 415, Mechelen en het secretariaat van Stamverkeer te 's
Gravenhage (zie boven).

Hollandsch-Vlaamsche Universiteitswedstrijd.
De Nederlandsche studenten-roeivereeniging ‘Minerva’ kwam 6 Juni l.l. te Gent met
een ‘acht’ uit tegen een Belgische ‘Minerva’-ploeg, uitsluitend bestaande uit Gentsche
studenten.
In 1908 had voor het eerst tusschen Hollandsche en Vlaamsche studenten een
roeiwedstrijd plaats te Amsterdam; de Vlamingen behaalden toen de overwinning.
Ditmaal won de Hollandsche ‘Minerva’-acht.
Behalve ‘Minerva’ waren nog de Hollandsche studenten-roeivereenigingen ‘Nereus’
en ‘Njord’ te Gent vertegenwoordigd.

Rodenbach-viering.
In Augustus a.s. zullen te Roeselare (W. Vlaanderen) luisterrijke feesten worden
gevierd ter eere van den begaafden Vlaamschen dichter Rodenbach.

Lustrumfeesten te Groningen
28 Junie-3 Julie 1909.
Nog enkele dagen en Groningen, de voornaamste stad van het Noorden, zal zijn
poorten openzetten om een reeks van feestgangers zijn gastvrijheid aan te bieden ter
gelegenheid van het 59e Lustrum en de de plechtige inwijding van het nieuwe
Akademiegebouw.
Honderden oud-studenten, reunisten, zullen hun geliefkoosde Akademiestad na
jaren van afwezigheid terugzien, van heinde en verre zullen ze naar hier komen en
ze zullen zich weer geheel thuis gevoelen op de plekjes, waaraan voor hen oude
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herinneringen verbonden zijn, waar ze eens de jolijtvolle jaren van hun jeugd hebben
doorgebracht. Ze zullen door de studenten, het tegenwoordig Akademie-geslacht en
in de eerste plaats door het Studentenkorps ‘Vindicat atque Polit’ met vreugde worden
begroet en de burgerij zal Groningen op zijn mooist laten zien. Allerwege zijn reeds
kommissies gevormd om de stad in feestdos te steken en het verblijf zo aangenaam
mogelik te maken.
Maar ongetwijfeld zal men het meest getroffen zijn door het Koninklik bezoek
van Z.K.H. Prins Hendrik en H.M. de Koningin-Moeder, die het nieuwe
Akademiegebouw zullen inwijden. Het is voor ons een groot voorrecht, zo kort na
de blijde gebeurtenis, aan de hoge bezoekers onze verknochtheid aan het Oranjehuis
te laten blijken.
Het glanspunt van de feesten zal zeker zijn de te houden maskerade, voorstellend:
‘d e I n t o c h t v a n Z.H. W i l l e m K a r e l H e n d r i k F r i s o e n Z i j n
G e m a l i n H.H. A n n a p r i n c e s s e r o y a l e v a n E n g e l a n d t e
G r o n i n g e n o p 20 A p r i l 1736.’
Willem Karel Hendrik Friso, zoon van Jan Willem Friso, in 1711 in het Hollandsch
Diep jammerlik verdronken, werd de 1e September 1711 te Leeuwarden geboren.
Was hij aanvankelik slechts stadhouder van Friesland, later boden ook de Staten van
Groningen, Drente en Gelderland hem het opperste gezag aan en in 1747 werd hij,
als prins Willem IV, aan het einde van het tweede Stadhouderloos tijdperk, verheven
tot erfstadhouder van alle geunieerde gewesten. In 1734 trad hij in 't huwelik met
Anna, princesse royale van Engeland en 't was naar aanleiding hiervan, dat hij de
Staten van Groningen te kennen gaf, ‘dat het Zijne Hoogheids intentie was in deze
stad te komen, waartoe de Princesse Royale zijn zeer geliefde malinne betuigd hadde
mede plesier te hebben Haar mede alhier te laten vinden.’
Dat de Lustrum-kommissie juist dit onderwerp gekozen heeft voor de te houden
Maskerade*) is een gevolg van het feit, dat dit historis tijdperk zich kenmerkt door
zijn zeer weelderige en kleurvolle kostumes. De voorname kleding was in die dagen
in hoge mate elegant. De driekante steken waren met goud en zilver borduursel
gegarneerd, de pruiken, die een overgang waren van de grote allonge tot de korte
staartpruik, flatteerden de kaalgeschoren gezichten van de aristokratiese 18e eeuwers,
terwijl de jassen van zijde of fluweel in allerlei zachte tinten en met veel goud en
zilver passement langs de randen en opslagen, open werden gedragen om de sierlike
lange vesten te laten zien en van het middel af wijd uitstonden. Men maakte daarbij
zeer veel werk van kanten dassen en handboorden en droeg niet te wijde korte broek
en lage schoenen met zilveren gespen.
De vorstelike personen zullen bij hun intocht gezeten zijn in een galakoets,
bespannen met acht schimmels, terwijl in een tweede koets zullen plaats nemen vier
hofdames.
De stoet zal in zijn geheel bestaan uit 90 personen, waarvan 55 studenten, terwijl
de damesrollen zullen vervuld worden door een vijftal Groningse meisjes.
Dat deze intocht, zowel bij dag als bij avond een schitterend effekt zal maken
behoeft geen nader betoog en het is dan ook haast overbodig de lezers van Neerlandia
aan te sporen Groningen met een bezoek te vereren.
De tweede voorname gebeurtenis in de feestweek is de plechtige opening van de
nieuwe Akademie.
*) Hier over verscheen dezer dagen een werkje, uitgegeven bij de firma Scholtens & Zn.
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Toen 30 Augustus 1907 het oude gebouw de vlammen ten prooi werd is van alle
kanten, door kuratoren, professoren, studenten en burgerij een ijver ontwikkeld, als
zelden is gezien, om Groningen in elk geval zijn Universiteit te laten behouden, maar
tevens om een gebouw te krijgen schoner en grootser dan het afgebrande. Dat deze
ijver niet te vergeefs is geweest, mag blijken uit het ieit, dat we binnen 2 jaar staan
voor een tempel der wijsheid, die zeker niet voor één buitenlandsche behoeft onder
te doen.
Het gebouw, ontworpen door de rijksbouwmeester Freyman, is opgetrokken in
Hollandse renaissance stijl. Op een van de vleugels bevindt zich een 40 meter hoge
toren, die waarlik een sieraad van de stad kan genoemd worden.
Gedurende de gehele week zullen er te Groningen muziekuitvoeringen, konserten,
bals, wedrennen, optochten, kleppermarsch, vuurwerk, volksspelen,
bioskoopvoorstellingen enz. gegeven worden.
Mogen deze feesten voor vele Nederlanders en Stamverwanten een aanleiding
zijn om Groningen te bezoeken, ik geloof zeker, dat ze naar hun haardsteden zullen
terug keren opgetogen over het vele schoons, dat ze gezien hebben en zo zal dan ook
dit feest er toe bijdragen om de band tussen alle Stamverwanten van Noord en Zuid
nauwer aan te halen.
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Voor leden van het A.N.V., die gedurende de Lustrumweek Groningen wensen te
bezoeken, zijn alle mogelike inlichtingen te bekomen bij ondergetekende, terwijl hij
ook gaarne, zoveel mogelik, logies zal bespreken.
Met het oog op de korte beschikbare tijd wordt aanbevolen aanvragen om
inlichtingen ten spoedigste in te zenden bij
Mr. S. SCHOLTENS,
Viadukt 3.
Groningen.
***
Programma van de voornaamste feestelikheden:
D i n s d a g ('s middags):
Plechtige opening van het nieuwe Akademiegebouw door Z.K.H. Prins Hendrik
en H.M. de Koningin-Moeder.
's Avonds:
Ommegang van de vorstelike personen door de versierde en geillumineerde stad.
Wo e n s d a g ('s middags):
Maskerade-voorstelling. Intocht van Z.H. Karel Willem Hendrik Friso en H.H.
zijn gemalin Anna princesse royale van Engeland.
's Avonds:
Herhaling bij fakkellicht.
D o n d e r d a g : Open hof.

Nieuwe leden
over Mei 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
P. Huffnagel, directeur der drinkwaterleiding,
Voorschoterlaan 99 a,

Rotterdam.

Mr. J.G. Schürmann, adv. en proc., Boompjes 46,

Rotterdam.

Dr. H. Lammers, arts, Stationsweg,

Rotterdam.

Louis Elias, schoenfabrikant, Oranje Nassaulaan 50,

's Hertogenbosch.

Paul Tilman, bankier,

's Hertogenbosch.

H. van Zinnicq Bergmann, Secr.
Gezondheidscommissie, Choorstr. F 112,

's Hertogenbosch.

A. Pleysier, mondarts, Anna Paulownastraat 101,

Den Haag.

J.K.W.F. van Bommel, dames- en
heeren-modemagazijn, Vlamingstr. 8-10,

Den Haag.
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G.H. Bierman, dir. Eerste Ned. Hypotheekbriefbank,
Vijverberg 9,

Den Haag.

A. Mussert, dir. Woningbureau ‘Het Centrum’, Lange Den Haag.
Poten 17 a,
J.L. le Bron de Vexela, Voorz. Algem. Rekenkamer,
Bleyenburg 1,

Den Haag.

Z.Exc. Luit.-Generaal A. Kool, Commandant van het Den Haag.
Veldleger, Laan van Meerdervoort 74,
Dr. A. Binnerts, keelarts, 2e Sweelinckstraat 96,
Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Den Haag.
Rotterdam.

Gewone leden.
Wouter Cool, waarn. adjunct-directeur
Gemeentewerken, Voorschoterlaan 42,

Rotterdam.

N. Koomans, insp. Registratie en
Domeinen, Haringvliet 86,

Rotterdam.

Ds. J. Bergman, Evang. Luth. Predikant, Rotterdam.
Schiekade 190 a,
Mevr. H.E. van Dorp, geb. Kampers,
directrice der Rott. Kook- en
Huishoudschool, Terwenakker 12,

Rotterdam.

Mr. M.M. van Valkenburg, advocaat,
Leuvehaven 135,

Rotterdam.

Mr. C.O. van Reuterghem, advocaat,
Maaskade W.Z. 68,

Rotterdam.

A.J. van Hooff, gemeentesecretaris,

Vught bij 's Hertogenbosch.

Mr. S.W. Holleman, advocaat en
procureur,

Vught bij 's Hertogenbosch.

Mr. J.L. Marggraf,

Vught bij 's Hertogenbosch.

J.W. Roem, surnumerair der Registratie, 's Hertogenbosch.
Breedehaven 167,
Mr. R.E. Tilman, adv. en proc., St.
Jorisstraat,

's Hertogenbosch.

Frans Rouppe v.d. Voort, industrieel,
Wilhelminapark,

's Hertogenbosch.

H.L. de Balbian van Doorn,
betaalmeester, Jan Heinstraat M 59,

's Hertogenbosch.

A. Bolsius, Ortheneinde C 400,

's Hertogenbosch.
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Mr. C.W. Star Busmann, ambtenaar
's Hertogenbosch.
Openbaar Ministerie, Oranje Nassaulaan
76,
H.M.G. Linssen, inspecteur der
Registratie en Domeinen, Oranje
Nassaulaan 51,

's Hertogenbosch.

F. van den Eerenbeemt, in chemicaliën, 's Hertogenbosch.
drogerijen en verfwaren,
Mr. H.C.F. Rits, notaris, Nieuwstraat C
96,

's Hertogenbosch.

L.G.M. van Dullemen, notaris,
Nieuwstraat C 107,

's Hertogenbosch.

Henri de Bruin, broodfabriek ‘De
Korenbloem’, Ortheneinde 394,

's Hertogenbosch.

Piet Mulders, hotel ‘Noordbrabant’,

's Hertogenbosch.

H.L. van Tets, dir. Levensverz.
Maatschappij ‘Neerlandia’, Anna
Paulownastraat 76,

Den Haag.

P.H. van Iersel, kapper, Heerenstr. 8 c,

Den Haag.

J. Banga, wijnhandelaar, Hooikade 37,

Den Haag.

Dr. J.R. van Geuns, oogarts, Lange
Voorhout 102,

Den Haag.

Jan Bomans, comm. in effecten,
Stationsweg 26,

Den Haag.

Ch. L.M. de Charra, groothandelaar in
papier, Nieuwe Molstraat,

Den Haag.

Dr. F.W. Beukema, inspecteur van de
Den Haag.
Gem. Gezondheidsdienst, Sweelinckpl.
80,
Dr. A.N. van Praag, huidarts,
Sweelinckplein 5,

Den Haag.

H. Dros, Oliefabrikant, Phoenixstraat,

Delft.

P.L. Faes, zoutzieder,

Breda.

C. Schot, commissionair,

Breda.

R.W. Roelants, Luit.-Kol. Comm.
Landweer,

Breda.

M.Q. Buys Ballot, Kapt. Veld-Art.,

Breda.

E.G.A. Taenzer, gep. O.-I. Ambt.,

Breda.

Mevr. wed. C. Harmens-Twiss,

Breda.

Mej. E. Rijkens,

Breda.
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Mevr. L. van Vogelpoel-Harcke,

Breda.

Mevr. wed. C.G.E. Huber Prins,

Breda.

A.E. van der Heide, gep. Kol. Inf.,

Breda.

Dr. C. Winkler, inspecteur v/d. Burgerl. Breda.
Geneesk. dienst voor Java en Madaira,
Dr. C.A. Schaly, arts,

Breda.

Mevr. wed. M. Couvée-Bentz van den
Berg,

Breda.

L.Th.H. Baron van Boecop, gep. Kapt.
Infanterie,

Breda.
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F.P. Sievers, gep. Kol. O.-I.,

Breda.

Mevr. wed. B.G.H. Mutsaers,

Breda.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

J.B. Samson, uitgever,

Alphen (Z.-H.)

J.H. Janson, Nassaustraat 36,

Schiedam.

Opg. door den heer F.A.C. Schiedam.
Lechner,
W.F.C. Hoffmann, Sarphatipark 35,

Amsterdam.

Opg. door den heer S. v.
Lier Ez.,
Maurice Polak, Prinsengracht 1079,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer Boeye. Amsterdam.
Mr. Th.B. Pleyte, Koningslaan 52,

Amsterdam.

Opg. door Prof. H. Burger, Amsterdam.
E. Brüchner, Alexanderkade 2,

Amsterdam.

Opg. door den heer Ed.
Karssen,

Amsterdam.

J.M. de Booy, Luit. ter Zee 2e kl., Wilhelminapark 32, Utrecht.
Opg. door den heer S.
Overdiep, Batavia.
Mevr. F. van Wageningen Fz., Duinweg 31,

Den Haag.

Opg. door Dr. H.J. Kiewiet Dordrecht.
de Jonge,
Mej. J. Humme, leerares solo- en koorzang, Elandstraat Den Haag.
52,
M. Stam, arts, 1e Sweelinckstraat 27,

Den Haag.

W.H. Frese, in effecten,

Venhuizen (N.-H.).

L.J. van Wagtendonk, steenhandelaar,

Enkhuizen.

Beiden opg. door den heer Enkhuizen.
J.M. v.d. Hoogt,
R.C.W. Daalder, klerk Posterijen en Telegrafie,
Westkade 75,

Sas van Gent.

Joh. A. Lagas, boekhouder gasfabriek,

Zaandam.

Opg. door den heer K.C. de Zaandam.
Jong,
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J. Haak, Stationstraat 150,

Zaandam.
Opg. door den heer P.H.
Stuurman,

Mr. J.F.C. Meyer, kantonrechter, Singel 148,
Opg. door den heer S.A.
Verbroek,

Zaandam.
Dordrecht.
Dordrecht.

J.J. de Stoppelaar, Leeuwendaallaan 3,

Rijswijk.

M.A. Teune, 1e Luit., Emmastraat,

Zwolle.

Opg. door Luit. N.T.
Carstens,

Zwolle.

Mr. J.J. Tilanus,

Tiel.

Mr. H. van Wessem,

Tiel.

Jhr. P.A. Reuchlin,

Tiel.
Allen opg. door den heer J. Tiel.
Huf van Buren,

J.A.F. Mörzer Bruyns, 1e Luit. Cavalerie O.-I. Leger, Baarn.
Cantonlaan 220,
Opg. door mej. C. Verster, Baarn.

Buitenland.
Gewone leden.
A.J. Leliveld,

Hoopstad

(O.R.K.).

H.G.M. Martin,

Bultfontein

(O.R.K).

J.E. Helmuth, Doornpan,

Bultfontein

(O.R.K).

W.G. Pöen, onderwijzer,

Harrismith

(O.R.K.).

Allen opg. door den heer P. van Gent,

Bethlehem.

M. van Houwelingen, officier machinist
2e kl., Dep. van Marine,

Batavia.

Opg. door den heer S. Overdiep

Batavia.

B.J. Viljoen,

La Mesa N.M.

(V.S.v.A.)

J.M.G. Stolk, 1st Avenue 87,

Pratt City (Ala)

(V.S.v.A.)

Opg. door den heer J.A.G.
Verbeek,

Pratt City

Ph. Elzas, 62 Pretoria

Neerlandia. Jaargang 13

Straat,
H. Pietersen, 112 a Smit Straat,

Hillbrow,
Johannesburg

(Transv.)

Johannesburg

(Transv.).

Beiden opg. door
den heer D.
Krabman,

Johannesburg

Mej. Victoria Wright, Girls College
of W.A., Colin Str. Western Australië.
West Perth,
Opg. door mevr. A. Western Australië.
Semmens Siebenhaar,
Henry de Jongh,

Smyrna.

M. Koonings, Avenue Helléne,

Port Thefick

(Egypte).

Opg. door den heer Ismailia.
B. Kroon,
L.H. Emanuels, 76 Queen Street,

Port-of-Spain,
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Een Stem uit Afrika.
D e L a a n , S t e l l e n b o s c h , K.K.,
1 Juni 1909.
Zeer Geachte Redactie,
Toen ik den laatsten October in Amsterdam een bezoek bracht aan onze twee
zoons, waarvan de oudste, Theo, pas van een zeer ernstig ziekbed was opgestaan,
had ik het voorrecht en genoegen eenigen onzer jonge Afrikaners te ontmoeten. Het
deed mij goed hen zoo gelukkig, tevreden en t'huis onder onze Nederlandsche vrienden
te zien. Ik kwam toen tot de overtuiging, dat onze zoons en zelfs ook dochters, naar
geen beter plaats voor hun verdere studies kunnen gaan dan Amsterdam, want daar
zijn niet alleen de studies degelijk, maar ook op geestelijk, zedelijk en nationaal
gebied zijn de jongelui veilig en komen zij onder de beste invloeden door dat zoo
velen van de huizen der beste famieljes voor hen openstaan en zij met zoo veel liefde
opgenomen worden. Ik gevoelde toen en voel ook nu nog dat wij in Zuid-Afrika die
lieve vrienden, die zoo veel voor onze kinderen over hebben en voor hen doen, niet
genoeg kunnen danken, van daar dan ook dat wij, met uw verlof, gebruik maken van
uwe kolommen, om hen voor ons zelven als ook namens de Zuid-Afrikaansche
ouders, die kinderen daar hebben, onzen hartelijken dank te brengen voor alles wat
zij aan onze zoons en dochters gedaan hebben tijdens hun verblijf bij u, als ook voor
de hartelijke belangstelling in onze lieve Theo, gedurende zijn ernstige ziekte in
Amsterdam.
Hoogachtend, de uwe,
M. SCHONKEN, geb. RETIEF.
Niet naar aanleiding van dezen brief past het te wijzen op de oorzaken van het
misverstand, in vroegeren tijd vooral tusschen Afrikaners en Nederlanders gerezen.
Wat wel past evenwel is dezen brief nadrukkelijk te aanvaarden als een bewijs, dat
het niet waar is, dat Nederland in Afrika niet wordt gewaardeerd. Mevrouw Schonken
had de gemeenschappelijke belangen van beide verwante volken, maar vooral de
belangen van haar eigen volk, onmogelijk beter kunnen dienen dan op deze wijs. Zij
is het die den dank uitspreekt aan de Nederlanders die voor haar kinderen zoo goed
zijn geweest, maar zij spreekt behalve uit naam van haar man, ook in naam van al
de Afrikaansche ouders. Die allen waardeeren het zoo oprecht dat hunne zonen en
dochteren in ons land, behalve hunne wetenschappelijke opleiding, zooveel steun
ontvangen voor hunne zedelijke en nationale vorming.
Dat woord uit het hart eert de moeder, die de liefdevolle behandeling nog zoo
versch in haar geheugen heeft, haar overleden kind hier aangedaan. Maar ook eert
het de vrouw, die, altijd zoo ijverig kampende voor de rechten van haar volk, de lieve
nagedachtenis van haar betreurden jongen nog dienstbaar maakt aan de toekomst
van haar land en volk.
Volkomen waar is het wat zij zegt, dat nergens de belangen van Afrikaners, die
tot voortzetting hunner studiën tijdelijk naar elders gaan, beter worden gediend dan
in Holland, hetzij dan in Amsterdam of aan eenige andere onzer Hoogescholen.
Volkomen waar is het ook, dat huis en hart van de besten onder ons hier voor hen
openstaan. Verleiding is voor jongelui overal te vinden; groote steden eischen altijd
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goeden wil en karaktervastheid. Maar nergens elders ter wereld zal het Afrikaner
kind zooveel oprechte vriendschap en zooveel krachtigen steun vinden, om de gevaren
te trotseeren.
Wat echter Holland tot het eenige land moest maken, waarheen de Afrikaansche
ouders hun kinderen zenden, dat is behalve al het andere de overweging, dat zij hier
gestaald worden in den strijd voor nationaliteit. Hier spreken en hooren zij de taal,
die alleen hun redding kan brengen in hun geestelijken strijd. Heerlijk is de gedachte
voor de ouders, dat hun kind nog na zijn dood werkt aan de vervulling van zijn liefste
ideaal.
Theo Schonken wekt nog de levenden tot krachtige plichtvervulling. De daad
zijner moeder is geheel in zijnen geest.
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Juliana-feesten.
Er is in binnen- en buitenland door Nederlanders en stamverwanten met groote
geestdrift feest gevierd ter eere van de geboorte van Prinses Juliana.
Neerlandia had een belofte te vervullen tegenover het Bataksch Instituut, aan 't
welk het zijn Juninummer geheel had toegezegd, zoodat het eerst thans eenige ruimte
kan afstaan voor de vermelding van enkele feiten, waaruit blijkt dat ook Groepen en
Afdeelingen van het A.N.V., alsmede verschillende Ned. vereenigingen in het
buitenland niet achterwege zijn gebleven waar het gold uiting te geven aan de vreugde
over het feit, dat ‘d'oranjestam bloeit voort.’
Uit de grootere en kleinere verslagen, die bij de Redactie inkwamen, kan
noodgedwongen slechts een greep worden gedaan.
Zoo schrijft o.a. de secretaris van G r o e p S u r i n a m e :
‘De feestelijkheden ter eere van de geboorte van de Prinses werden in Paramaribo
met groote opgewektheid gevierd. Het vallen der schoten op 30 April bracht een
ongekende geestdrift teweeg. De feesten vingen aan op 10 Mei en duurden tot en
met 15 Mei. Het A.N.V. opende de rij met eene plechtige samenkomst in het versierde
kerkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente. Bij aankomst werd Z.Exc. de Gouverneur
door bazuingeschal verwelkomd. Ds. Buiskool hield de feestrede, welke werd
afgewisseld door zang van mevr. Engeltjes - Jonckheer en orgelspel van den heer
Ritfeld. Ten slot zongen alle aanwezigen het “Wilhelmus”.
Een fraai uitgevoerd programma, vermeldende de wapenspreuken van verschillende
Oranjevorsten, was voor deze gelegenheid vervaardigd.
Den volgenden avond gaf de Gouverneur een druk bezocht galabal en toen volgden
de feesten, als bloemencorso, aubade van 6000 kinderen, tuinfeest in de
buitensocieteit, kermis op het plein, enz. enz.
Suriname heeft liefde getoond voor het vorstenhuis, een liefde die door de geboorte
van een oranjetelg nog zal groeien.’
Op C u r a ç a o is onmiddellijk na ontvangst der blijde tijding nog den eigen dag (30
April) feest gevierd.
De eerste officieele plechtigheid had plaals in den namiddag. Op het plein binnen
het fort Amsterdam werd toen een Oranjeboom geplant. De Kapitein-Commandant
Von Hombracht hield een toespraak, ook de Gouverneur voerde het woord.
Daarna trok een koddige optocht uit, door de militairen gevormd.
Vele huizen waren versierd en 's avonds was er allerwege verlichting, vooral de
gekleurde electrische gloeilampjes maakten een schitterenden indruk. Hr. Ms.
‘Utrecht’ aan het eind der haven leek een tooverschip.
Concert, vuurwerk en fakkeloptocht besloten den eersten feestdag.
Den volgenden morgen o.a. parade en zanguitvoering door een kinderkoor, daarna
concerten, volksspelen en een groote optocht, waaraan de C u r a ç a o s c h e
J o n g e l i e d e n -A f d e e l i n g v a n h e t A.N.V. deelnam met haar vaandel.
Verscheiden wagens waren prachtig versierd. 's Avonds weer verlichting,
fakkeloptocht en vuurwerk en tot slot taptoe en bal ten huize van den Gouverneur.
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De G r o e p N e d . A n t i l l e n heeft de geboorte van den oranjetelg later nog
gevierd door de uitdeeling onder al hare leden van een plaat, bevattend de eerste door
Hare Majesteit zelf genomen bekende portretten.
Batavia.
Afd. Batavia gaf een feestavond. Deze bijeenkomst mag in alle opzichten een
succes worden genoemd. Een uitgezocht publiek was in grooten getale naar den
schouwburg getogen, de zaal was geheel gevuld.
Een dameskoor bracht eenige liederen a capella ten gehoore. Het oude Wilhelmus,
staande aangehoord, en het als solo voorgedragen feestlied maakten grooten indruk.
Aan mevr. Z. mag een woord van bijzondere hulde hier niet onthouden worden.
Verder speelden de heer en mejuffr. Van O. op twee piano's eene compositie van
genoemden heer (eerste uitvoering). Batavia kan er zeker van zijn, dat het een zeer
bekwaam componist onder zijne inwoners telt.
De leerlingen der Dokter Djawa School luisterden den avond op door de opvoering
van een Javaanschen dans, in strengen stijl. Waar men zelden in de gelegenheid is
dergelijke dansen door beschaafde Javanen te zien uitvoeren, moet hunne
medewerking dubbel op prijs worden gesteld.
Eindelijk werden eenige levende beelden vertoond, welke zeer in den smaak van
het publiek vielen, terwijl de avond gesloten werd door het a capella koor, dat het
lied van het A.N.V. ten gehoore bracht.
De pauzen werden door de muziek van een der bataljons Infanterie aangevuld.
Een woord van dank aan allen, die er toe medewerkten den avond op zoo
ongedachte wijze te doen slagen, meer in het bijzonder aan hen, die zich in de
commissie van voorbereiding daarvoor groote moeite gaven.
Van de Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n in het buitenland lieten o.m. Berlijn en
Bremen zich niet onbetuigd.
De heer P.J. van Wielink schreef 17 Mei uit B e r l i j n over de feesten van het
Holl. Gezelschap o.m.:
‘Ruim 170 genoodigden waren verschenen, in de met oranje en bloemen versierde
zaal, o.a. Jhr. Mr. Van Vredenburch, Gezantschapsraad en mevrouw, de Ned.
Vice-Consul Jean George, Prof. dr. Du Bois, mevr. Willekens, Mac. Donald. Hr.
Ms. Gezant Baron Gevers was buitenslands en daardoor verhinderd.
Nadat alle aanwezigen het “Wien Neêrlandsch Bloed” gezongen hadden, herdacht
Jhr. Van Vredenburch in warme woorden de blijde gebeurtenis.
Daarna nam de voorzitter het woord en dankte alle gasten, dat zij mee wilden feest
vieren. Hij hoopte, dat de heuglijke gebeurtenis ook de Nederlanders te Berlijn mocht
vereenigen. Zijn stille wensch, reeds jaren gekoesterd, dat de Ned. Kolonie in Berlijn
een eigen te huis mocht hebben, zou dan niet meer zoo geheel onmogelijk blijken.
Van het programma vermelden we nog: “Wilhelmus van Nassouwen”, door allen
gezongen; solo voor tenor door den heer Reek; “De drie Hollandsche Maagden”,
voorgedragen door 3 dames; solo voor piano door den heer Dario Saavedra uit
Suriname, wiens heerlijk spel met daverende toejuiching beloond werd; solo voor
tenor door den heer W. Beeker.
Alvorens het volgend nummer: “Lied van het A.N.V.” gezongen werd, herdacht
Prof. dr. Du Bois het A.N.V. en de schoone taak, die het op zich genomen heeft, een
grooter Nederland te vormen.
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Het behoeft geen betoog, dat het Bondslied daarna met grooter geestdrift gezongen
werd. Een fluitsolo van den heer Rozendaal volgde, begeleid door mevr. Willekens
- Mac. Donald. En tot slot zongen alle feestgenooten: Wij willen Holland houen, van
A. Spoel.
Daarna volgde de koffietafel, waarbij eenige op dit feest toepasselijke liederen
gezongen werden, vervaardigd door den heer C.H.F. van Heusden en reikten jonge
dames Hollandsche beschuiten met muisjes rond.
Verder dient vermeld, dat Jhr. en mevr. Van Vredenburch alle heeren van het
Gezantschap, zoomede den voorzitter en den secretaris van de Ver. Nederland en
Oranje en de Berlijnsche Afd. van het A.N.V. met hunne dames aan een feestdisch
ten hunnen huize uitnoodigden, een opmerkzaamheid, die niet alleen
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Het planten van een Oranjeboom in het Waterfort vóór de Militaire Cantine in Willemstad (Curaçao),
ter gelegenheid der geboorte van Prinses Juliana.

de genoodigden, maar ook de leden zeer zeker op hoogen prijs zullen stellen.’
Aan een schrijven van den heer S. van West, secr. der B r e m e n s c h e A f d .
ontleenen we het volgende:
‘De avond van den 30en April kwamen de leden der Holl. Club bij elkaar in het
Clublokaal “Hohenzollern”, dat de Holl. driekleur had uitgestoken.-Vele Hollanders,
ook niet leden, hadden aan den oproep gehoor gegeven en allen waren vol geestdrift,
die zich uitte in het zingen van vaderlandsche liederen enz. Dienzelfden avond werd
een telegram van gelukwensch aan het vorstenhuis verzonden.
Het eigenlijke feest, werd vastgesteld op den 8en Mei. De feestcommissie had met
veel toewijding de voorbereidingen getroffen, er was maar één roep over

Optocht door militairen in elkaar gezet, het Riffort verlatend om door de straten van Willemstad
(Curaçao) te trekken.
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de versiering van de zaal en de samenstelling van het programma. Vooral de heer en
mevr. Van Beekum hebben zich hiermee verdienstelijk gemaakt.
Buitengewoon veel bijval had een voordracht van den heer en mevr. Stock in
Zeeuwsche kleederdracht en niet minder de vaderlandsche liederen door mevr. Stock
en den heer Scheepers gezongen.
De traditioneele beschuit met muisjes ontbrak dien avond ook niet. Verder droeg
een tombola van door de leden bijeengebrachte voorwerpen zeer tot afwisseling bij.
Een gezellig bal besloot den welgeslaagden -feestavond, waarop onze jonge
vereeniging met voldoening en trots kan terugzien.’

Uit Antwerpen.
Op 15 Mei vierde de ‘Wilhelmina-Vereeniging’, onder het eere-voorzitterschap van
den heer J. van den Bergh, Consul-Generaal der Nederlanden, de geboorte

Ontvangst ten huize van Consul Baerveldt, te Johannesburg, op 1 Mei, ter gelegenheid van de geboorte
van Prinses Juliana.

van Prinses Juliana. De A n t w e r p s c h e Ta k wilde te dier gelegenheid aan de
Noorderbroeders een blijk van sympathie geven en deed aan de genoemde vereeniging
een in marokijn gebonden op Hollandsch papier gedrukt adres aanbieden, waarin
gewezen werd op de punten van overeenkomst tusschen Noord-Nederland en
Vlaanderen.
Die aanbieding gebeurde op een zinnebeeldige wijze; de Belgische Maagd n.l.
overhandigde het aan de Nederlandsche Maagd, onder het spelen van het ‘Lied der
Vlamingen’ van Benoit. Deze symbolische verbroedering maakte diepen indruk op
het publiek.

Uit Genua.
In den avond van Zaterdag 8 Mei vereenigden onze consul-generaal (onze
vertegenwoordiger) en mevr. Hennig de leden der Nederlandsche kolonie te Genua
met hunne dames aan een feestmaal in het ‘Hotel Continental’. Er werden heildronken
uitgebracht op alle leden van het Koninklijke gezin, op den Koning van Italië, en op
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den gastheer en de gastvrouw. In de gezellige eetzaal prijkte een levensgroot portret
van H.M. de Koningin, terwijl de tafel smaakvol versierd was met oranje linten en
met roode, witte en blauwe bloemen. De stemming liet niets te wenschen over en de
verschillende sprekers werden met uitbundige geestdrift toegejuicht; aan
vaderlandsliefde en verknochtheid aan ons vorstenhuis ontbreekt het den Nederlanders
te Genua voorzeker niet!

Uit Yokohama.
Op den 3en Mei vereenigde de heer Willem Holst (onze vertegenwoordiger) in den
tuin van zijn woning ‘Villa Zonneschijn’ de te Yokohama gevestigde Hollanders.
De plaats was versierd met vlaggen en lampions in de Nederlandsche kleuren, een
groote W met vetpotjes prijkte boven de poort en de tafels met ververschingen werden
opgevroolijkt door roode azalea's, witte margrieten en blauwe korenbloemen, of
enkel door oranje goudsbloemen.
Toen de Ned. Gezant, Mr. J.H. van Royen van Tokyo aankwam, werd de eeredronk
geboden en alle aanwezigen klonken op de gezondheid van de jonge Prinses van
Oranje.
Ook de waarnemende Vice-Consul voor Holland, M. Charles Bastin, was
tegenwoordig.

Uit Frankfort.
Ons feestje op 15 Mei j.l. ter gelegenheid van de geboorte der kleine Prinses was
prachtig. Beiden heeren Consuls waren tegenwoordig en gaven zich als lid der Ned.
Ver. op met nog een 8-tal andere dames en heeren, zoodat we thans reeds ca. 30
leden tellen.
Ook de Holl. kolonie te S t . P e t e r s b u r g heeft de geboorte van Prinses Juliana
feestelijk herdacht. Zondag 2 Mei werd er in 't aardige Hollandsche kerkje aan de
Newski een dankdienst gehouden, waarbij de predikant Ds. F. Pantekoek voorging.
De dienst, die behalve door de leden van Hr. Ms. Gezantschap en Consulaat, door
een groot aantal Hollanders werd bijgewoond, werd besloten met 't zingen van
vaderlandsche liederen. Een uitnemend koor had vooraf 't schoone danklied van
Valerius ten gehoore gebracht.
De uitstekend geslaagde feestmaaltijd, waaraan de
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Vaandel der Jongelieden - afd. Haarlem.

Ned. waardigheidbekleeders en veel Hollanders deelnamen, had Dinsdag den 25en
Mei plaats.
InZ u i d -A f r i k a washetvooraldewakkereJ o h a n n e s b u r g s c h e A f d e e l i n g
die zich niet onbetuigd liet.
De feestelijkheden bestonden in:
1. Uitgave van een feestnummer van De Boodschapper;
2. Ontvangst door den heer Baerveldt, Consul der Nederlanden (zie de foto);
3. Kinderfeest;
4. Godsdienstige herdenking door Ds. L.E. Brandt, waarvoor de heer F.M. Knobel,
Consul-Generaa uit Pretoria was overge komen;
5. Avondfeest.
Ook van 3 en 5 zond de ijverige secretaris, de heer D. Krabman, foto's, die echter in
Neerlandia niet goed tot haar recht zouden zijn gekomen.
De heer N.R. Mooi kiekte 30 April de Ned. Bank voor Z.-Afr, die aanstonds de
Ned. vlag had uitgestoken.
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A f d . B l o e m f o n t e i n hield een eetmaal, waarvan de dischkaart, versierd met de
portretten van H.M. de Koningin en den Prins Gemaal, niet minder dan 20 gerechten
bevatte en waaraan 50 dames en heeren deelnamen.
Uit het schrijven van den secretaris, den heer Van Rooyen nog dit:
‘Van de 83 leden van de Synode der Nederd. Geref. kerk, die juist te Bloemfontein
bijeen was, had niet een gebruik gemaakt van de hun aangeboden gelegenheid, terwijl
van slechts een hunner 'n verontschuldiging inkwam.
Als voorzitter trad op de voorzitter der Afdeeling, de heer J.S.M. Rabie. Onze
Vice-Consul, de heer J.C.G. Kampfraath zat aan zijn rechterzijde. De oudste Hollander
in ons midden was de WelEerw. heer J.L. Maury, Emeritus Predikant, die reeds 57
jaar in Z.-Afrika woont.
Er heerschte 'n aangename gezellige stemming. Er werd o.a. officieel getoost: op
H.M. de Koningin en de Kroonprinses, door Dr. J. Brill en op den Prins der
Nederlanden en de Koningin-Weduwe, door den Afd. secretaris.
Dat het “Wilhelmus” aangeheven werd en het “Wien Neêrlandsch Bloed” uit
“onbeklemde borst” gezongen, spreekt wel vanzelf.
Dat dit welgeslaagde feest velen in ons midden moge bewegen tot onze Afdeeling
toe te treden, is onze oprechte wensch.’
Van de A f d e e l i n g e n i n N e d e r l a n d dient vooral vermeld A m s t e r d a m ,
wier ijverige secr., de heer S. van Lier, zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
door een 140-tal geschiedkundige lichtbeelden saam te brengen, welke op een groot
doek op het Beursplein vertoond werden en welke verzameling in den komenden
winter ongetwijfeld haar nut kan doen op Verbondsavonden.
Jhr. H. Teding van Berkhout, onder-directeur van het Rijks Prentenkabinet, de
Amateur-Fotografen-Vereeniging, haar bestuurslid, de heer W.F.C. Hoffmann, de
heer W.H. Spiegel, de firma Nöggerath, de directie van het weekblad De Prins en
de heer M.M. Olivier, hebben in het bijzonder tot de uitvoering van het plan
bijgedragen.
Van de pers, van ‘den Dienst van het Koninklijk huis’ en van de verschillende
autoriteiten werd ook veel medewerking ondervonden.
Niet onvermeld mag blijven dat het plan der voorstelling het eerst geopperd werd
door den heer J.W. te Winkel, Litt. Stud., bestuurslid der Stud.-Afd.
Bijzonder aardig is ook de J o n g e l i e d e n -A f d . H a a r l e m opgetreden.
Eenige moten uit het verslag van den heer E.L.E. Bakker (voorzitter), benevens
een paar foto's mogen dit aantoonen.
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Een der sierwagens door de Jongel.-Afd. Haarlem in elkaar gezet.
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‘Dat er hier in Haarlem op 18 Mei feesten geweest zijn, heeft de burgerij voor een
flink deel aan ons te danken, daar we èn met een verzoek aan den Raad èn met een
ingezonden stuk de menschen wat aangepord hebben.
Zoo heeft dan den 18en een groote bloemenoptocht plaats gehad, waarvan het
gedeelte (2 wagens) gevormd door de verschillende inrichtingen van onderwijs onder
onze leiding stond. De eerste versierde wagen stelde voor de Ned. Maagd,
waaromheen de Vlaamsche Maagd, een Indiër en een Transvaalsche Boer, die haar
hulde brachten.
Op de kar stonden de spreuken:
Dwaalt ge in den vreemde,
Denkt aan Hollands beemden.’

‘Oranje in 't hart en niemands knecht.’
‘Wie oude grootheid viert,
Kweekt jonge grootheid aan.’

‘Op de tweede sierwagen stonden boertjes en boerinnetjes uit alle streken des lands.
Daar wij ook een deel van de regeling hadden, had ons bestuur handen vol werk.
Op een middag kwamen bij mij ongeveer 40 personen om inlichtingen. Wij zijn door
deze feesten erg bekend geworden bij de burgerij en 't heeft ons en middellijk het
A.N.V. zeer veel goed gedaan!
Doch de mooiste reclame voor ons was wel, het in één woord keurig op wit fluweel
gebrandschilderde vaandel. Hiertoe hebben twee zusters van een onzer leden, n.l. de
dames Yserdraat, welwillend hun tijd en kunstvaardigheid gegeven. Daarvoor
nogmaals onzen grooten dank!
't Is hier de plaats om nog eens te bedanken allen, die ons zoo gesteund hebben in
ons werk, n.l. de B u r g e r a f d e e l i n g voor den belangrijken geldelijken steun,
verschillende particulieren voor hun hulp met raad en daad en ten slotte de leden,
waaronder vooral uitblonk Yserdraat.
Dat we een bloeiende vereeniging geworden zijn, bewijst het getal leden, dat nu
reeds tot 158 is gestegen.’
Plaatsgebrek noopt de Redactie veel achterwege te laten, maar het vluchtig overzicht
toont, dat de Juliana-feesten in veel opzichten hebben bijgedragen tot versterking
van het nationaliteitsgevoel en den band tusschen de Nederlanders en Stamverwanten
onderling.
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Wandbord uit de Delftsche aardewerkfabriek: ‘De Porceleyne Fles’.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Russisch.
De vertegenwoordiger in Charkoff van het A.N.V. verklaart zich bereid voor heeren
uitgevers of samenstellers van aardrijkskundige en andere dergelijke boeken de
hoofdstukken: Rusland, Kaukasus, Russisch Centraal-Azië en Perzië door te zien,
met het doel de juiste spelling en uitspraak der eigennamen, statistische gegevens
omtrent bevolking, financiën, verkeerswezen, handel en nijverheid volgens de jongste
statistieken, deze landen betreffend, mede te deelen, te verbeteren en aan te vullen.
C. VAN DER KLAAUW.

Uit het jaarverslag der Afdeeling Berlijn.
Eén van de eerste besluiten in 1908 genomen is de oprichting van eene afdeeling tot
het houden van v o o r d r a c h t e n , om het gezellig verkeer, vooral onder de leden,
maar ook onder de hier wonende landgenooten te bevorderen.
Het is verblijdend, dat er onder de leden steeds een opgewekte geest heerscht en
dat men gewoonlijk geen gelegenheid voorbij laat gaan, om voor haar propaganda
te maken. Daarom wilde men ook een uiterlijk teeken hebben, waaraan een ieder
kan zien, dat wij Nederlanders zijn, die, hier vereenigd, een klein Holland vormen.
Aan dit verlangen werd gevolg gegeven door het aanschaffen van een
vereenigingsteeken.
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Van groot gewicht waren de besprekingen, die gehouden werden over 't oprichten
van een S p a a r b a n k . De heeren Brouwer, Polak en C. van Heusden maakten een
goed ontwerp. De heer Van Wielink verklaarde zich bereid administrateur van de
spaarkas te zijn. Tot den 31en December 1908 werden reeds 167,65 Mark spaargelden
gestort, daarentegen slechts een Mark uitgekeerd.
Als een zeer nuttige inrichting is ook de b i b l i o t h e e k te beschouwen, want vele
leden maken hiervan voortdurend gebruik. Jammer, dat de bibliothekaris over zoo
weinig boeken beschikken kan. De heeren Dr. G. Hesselink en D.P. van Lokhorst
schonken reeds een mooie verzameling boeken, die door allen gaarne gelezen worden.
Dat hun voorbeeld vele navolgers vinde.
Het is een bekende zaak, dat ons volk veel zin voor kunst heeft, in welken vorm
zij zich ook voordoet. Vooral voor muziek heeft het gevoel, en dat openbaarde zich
ook in het Holl. Gezelschap. Zoo herleefde weer het z a n g k o o r en het zij hier ter
eere van den leider vermeld, dat dit koor reeds mooie liederen ten gehoore bracht,
hetgeen door velen, bij verschillende gelegenheden, zeer wordt gewaardeerd.
Het bestuur voor 1909 bestaat 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.
Den afgetreden leden, mej. Joh. C. Becker en den heer W. Jelsma wordt grooten
dank gebracht voor hun ijver en toewijding.
Commissarissen zijn de heeren: H. Polak, D.P. van Lokhorst en W. Umbreit;
bibliothekaris is de heer P. Laurie; administrateur van de spaarkas de heer P.J. van
Wielink; leider der afdeeling voor voordrachten en feestelijke gelegenheden de heer
C.H.F. van Heusden.
In 1908 werden 12 ledenvergaderingen gehouden, die tezaam door 218 leden
bezocht werden; dat is in
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doorsnede voor elke vergadering 18 leden. Aangedrongen wordt op trouwer bezoek,
waar het aantal leden 60 bedraagt.
Het bestuur hield negen bestuursvergaderingen. De gewone Woensdagavonden
bieden menigeen een aangename afwisseling in het maatschappelijk leven. Het beste
bewijs hiervoor is de uitstekende opkomst. Maar ook de feesten waren genotvol, zoo
b.v. het eerste ‘Jaarfeest’, 't welk gehouden werd op Zaterdag 15 Februari. Ongeveer
125 personen namen hieraan deel. Het werd een gelegenheid voor velen om zich aan
te sluiten.
Onvergeten zullen ook de dagen blijven van 25 tot 30 April voor hen, die de
tooneelvoorstellingen bezochten van de Nederlandsche Tooneelvereeniging uit
Amsterdam, in het Hebbel-Theater alhier. Het bestuur was aangeboden
toegangskaarten tegen verlaagde prijzen te verstrekken. Zoodoende werden velen in
staat gesteld om in Duitschland's hoofdstad van Nederlandsch tooneelspel te genieten.
Ook zij hier gedacht aan de leerrijke en onderhoudende voordracht over het
onderwerp Electrotechniek en de toepassing er van in het dagelijksch leven, gehouden
door het medelid, den heer W. Merkens.
Veel genot brachten de gemeenschappelijke uitstapjes in de Berlijnsche omstreken.
Feestelijk en genotvol was ook de avond van den 31en Augustus. Tachtig
landgenooten namen in de smaakvol getooide zaal plaats om den geboortedag van
Hare Majesteit de Koningin te herdenken. Aangenaam was het en voldaan keerde
een ieder huiswaarts; men had weer eens in het vaderland geleefd.
Reeds lang was er behoefte aan een grootere vereenigingszaal. Een prachtige
gelegenheid werd gevonden in het nieuw gebouwde eigendom van den Berliner
Lehrer Verein, Berlin, Alexander-Platz, in het centrum van de stad. De eerste gezellige
bijeenkomst aldaar gehouden vond plaats op den 21en October. Voordrachten brachten
op dien avond gezelligheid, maar vooral verrastte de komst van mejuffrouw De
Leeuw (Geertruida Carelsen), die uit hare Noord-Hollandsche vertellingen voorlas.
Evenzoo was de avond van den 16en November gezellig. Er waren toen niet minder
dan 76 personen aanwezig.
Als laatste feest in 1908 zij hier het St. Nicolaasfeest genoemd, dat dank de goede
zorg van het dames-comité, zoo uitstekend slaagde.
Uit het slot nog dit:
‘Maar boven alles wat tot stand gebracht werd staat zeker het feit, dat onze
vereeniging een plaats geworden is, waar taal en zeden onzer vaderen gehandhaafd
worden. Het is een plaats, waar men in zijn vrije uren een vriendschappelijk verkeer
kan onderhouden en waar men met raad en daad ter zijde wil staan en staat. Voor
hen, die als hoofd van een huisgezin hier wonen is het een plaats van ontspanning
geworden en velen vinden hier dat terug, wat zij door vertrek uit het vaderland
moesten missen. Wij vergaderen nu in een gebouw, dat het eigendom is van een
Berlijnsche Onderwijzers-Vereeniging. Die vereeniging bestaat reeds vele, vele jaren,
maar voor een reeks van jaren opperde men daar het plan reeds om een eigen “Te
Huis” te bezitten. Een der leden sprak met warme woorden voor dit ontwerp in een
vergadering en zie, een dag of wat later ontving hij per post een pakket, daarin een
luimige brief en... een bouwsteen. Dat was het begin van dat reusachtige gebouw
waar wij nu vergaderen. Hoe heerlijk zou het zijn, wanneer ook wij eens een
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bouwsteen zouden ontvangen in den vorm van een “banknoot”, dan zouden wij een
Hollandsch Gezelschap te Berlijn in geest en waarheid hebben’.
De Secretaris,
C.H.F. VAN HEUSDEN.

Stamverkeer.
(Adres der Afd. Stamverkeer: Willemstr. 15,
Den Haag)
Ruiling van jongelieden.
Te Nijvel (België) zijn nog drie jongelui, die in de vacantie van inwoning wenschen
te ruilen met Ned. jongelieden, om wederzijdsch de taal van het land (Fransch en
Nederlandsch) beter te leeren spreken.
De ruiling schijnt in den smaak te vallen.

Wereldtentoonstelling te Gent.
In 1913 zal te Gent eene wereldtentoonstelling worden gehouden met steun der
Belgische Regeering, die reeds den heer Morisseaux tot algemeen commissaris
benoemd heeft. De VI. Gazet verneemt, dat de Regeering 30.000 vierk. meters in de
tentoonstellingshallen voor zich heeft besproken.

Guldensporenfeest.
In verschillende Vlaamsche steden is den 11en Juli weder zeer opgewekt het
Guldensporenfeest gevierd, en wel vooral te Antwerpen, waar de plaatselijke Tak
van het A.N.V. de leiding had. De hierover uit Vlaanderen ontvangen berichten waren
te laat voor het vorige Neerlandia-nummer; zij werden echter door middel van de
dagbladpers in N. Nederland verspreid.
De Belgische correspondenten der N. Nederlandsche bladen hadden van het feest
weinig of geen melding gemaakt, - misschien ook, omdat de programma's eerst vrij
laat bekend werden; het blijft echter jammer, immers velen in N. Nederland zouden
deze echt Vlaamsche feesten niet hebben willen verzuimen, wanneer zij tijdig waren
ingelicht.

Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
Het XIIIe Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congres zal op 18, 19 en 20
September a.s. te Brussel worden gehouden. Reeds een groot aantal deelnemers is
ingeschreven.
Het is bekend, dat deze Congressen zich in den loop der jaren een zeer gunstigen
naam hebben verworven.
Belangstellende leden van het A.N.V. kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij
de Afd. Stamverkeer.
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Handel tusschen Nederland en België.
Nederland voerde in de eerste 5 maanden van dit jaar in België voor fr. 113.000.000
in, terwijl België in hetzelfde tijdperk voor fr. 110.000.000 in Nederland invoerde.
Nederland zond naar België vooral vee, boter, kaas, koffie, groenten, granen,
ijzerwaren en visch; België leverde aan Nederland in hoofdzaak steenkolen,
meststoffen, granen, meel, erts en steenen.
Het zou zeker belangwekkend zijn, meer in 't bijzonder de cijfers te leeren kennen
van het handelsverkeer tusschen Nederland en Vlaamsch-België. Zoolang voor het
Vlaamsche land geen afzonderlijke handelsstatistiek bestaat, zal het echter wel
moeilijk blijven, een nauwkeurig beeld te krijgen van de handelsbetrekkingen tusschen
Noord- en Zuid-Nederlanders.
Zou het verkrijgen van zulk een statistiek niet op het program van het ijverige
Vlaamsche Handelsverbond kunnen worden geplaatst?

Tentoonstelling in N. Nederland.
Voor de tentoonstellingen in de maanden Juli en Augustus te Amsterdam, Tilburg,
's Hertogenbosch te houden en de op een aantal plaatsen in te richten land- en
tuinbouwtentoonstellingen wordt naar de vorige nummers van Neerlandia verwezen.
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Gezelschapsreizen naar Vlaanderen.
Voor A.N.V. leden bestaat nog gelegenheid tot deelneming aan de gezelschapsreis
naar Vlaanderen, waarvan in het vorige Neerlandia-nummer melding werd gemaakt.
Het is misschien niet overbodig er op te wijzen, dat men bij deelneming aan deze
reis geheel ontslagen is van bezwaren en moeilijkheden, verbonden aan voorbereiding,
bespreking van hotels, keuze van reisgelegenheden, enz. Door den leider van het
gezelschap worden alle noodige maatregelen genomen.
Waarschijnlijk zal op een avond, voorafgaande aan het bezoek van eenige beroemde
musea te Brugge en elders voor de deelnemers aan de reis een voordracht worden
gehouden over Vlaamsche kunst.
Door eenige wielrijdende leden van het A.N.V. zal waarschijnlijk in den loop van
den zomer eveneens een gemeenschappelijke tocht door de Vlaamsche provincies
van België worden gedaan.

Wilde tentoonstellingen.
In den laatsten tijd wordt een nieuwe soort van oplichterij in verschillende landen
beoefend, bestaande in het houden van ‘wilde’ tentoonstellingen, die voor de
deelnemers slechts teleurstellingen opleveren.
Daar onlangs ook in N. Nederland op dit gebied een en ander is voorgevallen, is
het aan inzenders hier te lande en elders aan te raden, in geval van twijfel inlichtingen
te verzoeken aan de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen te 's Gravenhage
(adres Regentesselaan 22).
D e A f d e e l i n g S t a m v e r k e e r v a n G r o e p N e d e r l a n d v a n h e t A.N.V.
g e e f t i n l i c h t i n g e n o m t r e n t r e i s e n v e r b l i j f i n N. N e d e r l a n d .
***
Uitnoodiging aan Nederlandsche jongelieden tot
b r i e f w i s s e l i n g m e t I n l a n d s c h e (N.I.).
Zij, die genegen zijn in briefwisseling te treden, over onderwerpen van studie, met
Inlandsche jongelieden, worden uitgenoodigd hun adres met opgave van het
onderwerp waarover zij willen briefwisselen en van de school en de klasse welke zij
bezoeken, te zenden aan den heer F r e d . R o m p e l , Perskantoor A.N.V.,
W i j n s t r a a t 81, D o r d r e c h t .
In Maleische dagbladen zal een oproeping van dergelijken aard verschenen zijn,
gericht aan Inlandsche jongelieden, die zich met Nederlandsche willen in verbinding
stellen.
De briefwisseling wordt in het Nederlandsch gevoerd.
Beoogd wordt wederzijdsche ontwikkeling door verruiming van inzichten.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1en Secretaris-Penningmeester 244c Mathenesserlaan Rotterdam.
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Adres van het Boekenhuis: 63 Van der Duynstraat Rotterdam.

Mededeelingen uit het Jaarverslag.
Zeker niet minder dan vorige jaren was 1908 een jaar van groote voldoening voor
de Commissie.
Meer bekendheid werd aan het streven der B.-C. gegeven door het uitgeven van
een z.g.n. f o t o k a a r t (opgenomen in Neerlandia van Januari 1909), aan de eene
zijde bedrukt met een afbeelding der zalen in het Boekenhuis, aan de andere een
overzicht gevend van de verschillende werkzaamheden. Reeds werd een exempl.
gezonden aan tal van belangstellenden, alsmede naar alle vertegenwoordigers en
afdeelingen A.N.V. in het buitenland. Op aanvraag stelt de secretaris gaarne een ex.
ter beschikking van alle leden van het A.N.V., terwijl afdeelingen voor geringen prijs
een aantal kunnen bestellen.
Het is wel eigenaardig, dat de B.-C. in 't afgeloopen jaar bijna nimmer een aanvraag
om boeken kreeg door bemiddeling der vertegenwoordigers, ofschoon zij geen
gelegenheid ongebruikt liet om dezen in kennis te stellen met haren arbeid. Evenzeer
betreurt zij het, dat de enkele vertegenwoordigers, die, tijdelijk in ons land vertoevend,
zitdagen hielden op het hoofdkantoor te Dordrecht, niei van eenige belangstelling in
het werk, dat juist voor hen zoo belangrijk moet wezen, blijk gaven. Tot nu toe was
het een hooge uitzondering, wanneer een Hollandsche kolonie door bemiddeling van
een vertegenwoordiger A.N.V. aan boeken werd geholpen*).
In dit verband wordt aan vertegenwoordigers en afdeelingen A.N.V. in 't buitenland
en wie verder aldaar als lid of belangstellende met de B.-C. te maken heeft, dringend
verzocht: Aanvragen om boeken, tijdschriften, jaarverslagen omtrent eenmaal
gezonden boekerijen, enz., a l t i j d r e c h t s t r e e k s a a n d e B.-C. te zenden.
Slechts één afdeeling (Jong-Nederland: Amsterdam) verzocht in 1908 den secretaris
der B.-C. een v o o r d r a c h t te willen houden over haar werk. Ook trad hij slechts
eenmaal op ter gelegenheid van de stichting eener afdeeling. De B.-C. is een machtig
propaganda-middel bij dergelijke gelegenheden. In 1909 volgden de afdeeling
Rotterdam van Jong-Nederland en te Zwolle (stichtingsavond), welke jongste
afdeeling reeds een sub-commissie instelde voor de B.-C.
Verscheidene leden voor het Verbond in verre streken werden gewonnen, naar
aanleiding van boekenzendingen.
Ter verduidelijking der voordrachten werden twee groote kaarten gemaakt, van
Zuid-Afrika en van de wereld, waarop met gekleurde duimspijkertjes aangegeven
is, waarheen boeken, tijdschriften en couranten gezonden worden.
Meer en meer benoemen de afdeelingen s u b -c o m m i s s i e s der B.-C. Er is geen
beter middel om de belangen der B.-C. plaatselijk te bevorderen.
In dit opzicht wordt veel verwacht van de a f d e e l i n g e n J o n g -N e d e r l a n d ,
zooals Amsterdam reeds bewezen heeft, dat met de afdeelingen van ouderen te
Utrecht, Haarlem, Delft, Zutphen en Zaandam, de afdeeling Zwolle der N.Z.-A.V.
(andere niet te na gesproken) 't meest aandeel had in de boekenzendingen. Een belofte
voor de toekomst gaf zeker wel de afdeeling Rotterdam van Jong-Nederland, die op
*) Een lid van 't Hoofdbestuur bracht de B -C. in kennis met een nobelen Engelschen geneesheer,
door wiens tusschenkomst en geldelijken steun de bewoners van een Hollandsch ‘hofje’ in
't hart van Londen, boeken, tijdschriften en couranten ontvangen.
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den avond der lezing over de B.-C, door het woord van een der jonge dames-leden,
eene inzameling hield voor den aankoop van werkjes voor de Commissie.
Waar het bezwaarlijk is boeken te verzamelen**), kan men licht eene zekere som
afzonderen om op andere wijze te helpen: Men worde b e g u n s t i g e r !
(C o n t r i b u a n t d e r B.-C.).
Voor de rubriek Z e e m a n s h u i z e n e n N e d e r l a n d s c h e K o l o n i e s i n
den vreem-

**) W i e z e n d t o n s s t i c h t e l i j k e (r e c h t z i n n i g e ) l e c t u u r v o o r Z.-A.?
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d e werden 20 kisten gereed gemaakt. In 't afgeloopen jaar werd het aantal adressen,
waarmede de B.-C. in verbinding staat, met 17 vermeerderd, waardoor het gestegen
is tot 92. Hiertoe behooren: Swakopmund en Windhoek (D.Z.W.A.); Ismailia in
Egypte; Lethbridge in Canada; Paterson in N.-A.; Punta Arenas (Chili); Bremen en
Ochtrup in Duitschland; Peking in China, enz. Bij dit getal van 92 zijn behalve de
Zeemanshuizen en Nederlandsche kolonies ook gerekend de afdeelingen van het
A.N.V. in België, O.- en W.-I. en die in Z.-A. (Alle andere adressen in Z.-A. niet).
Aan verscheidene Zeemanshuizen werd een tweede kist boeken gezonden, waarom
ze gevraagd hadden. In 't algemeen luiden de berichten omtrent deze boekerijen zéér
gunstig. Slechts in enkele havens is de toeloop van Nederlandsche zeelieden eigenlijk
te gering om de boekerij tot haar recht te laten komen; in zulke plaatsen doen evenwel
de couranten en tijdschriften goed werk.
Strekken de bemoeiingen zich aldus nu al uit van Lethbridge in 't hart van Canada
tot Peking in China, en van St. Petersburg in 't Noorden van Europa tot Punta Arenas,
aan de Straat van Magelhaens, aan de uiterste punt van Z.-Amerika - toch leert een
blik op de wereldkaart met bezette punten iedereen terstond, hoeveel er nog te doen
valt: men geve daartoe de gelegenheid en z e n d e a d r e s s e n a a n d e B.-C.
***
Het aantal correspondenten in Z u i d -A f r i k a werd met een vermeerderd: Prof.
dr. E.C. Godée Molsbergen te Stellenbosch verklaarde zich bereid de belangen te
dienen in de Z.-W. districten der Kaap-Kolonie. Met den correspondent voor de
Noordelijke districten van de K.-K., den heer Hovy te Steynsburg, en met mevrouw
M. Schonken, de wakkere secretaresse der A.C.V.V., van Stellenbosch, werd
mondeling overleg gepleegd.
In den V r i j s t a a t , waar onder de krachtige leiding van President Steyn zeer
ijverig voor 't behoud van onze taal gewerkt wordt, bestond sedert eenige jaren een
door de B.-C. opgerichte z.g. Rondgaande Boekerij, in 12 afdeelingen verdeeld. Tot
nu toe berustte 't toezicht over die boekerijen alleen bij President Steyn. Dat is nu
geheel anders en op veel grooter schaal ingericht en door den President overgedragen
aan een commissie, die - ten deele bestaande uit dezelfde heeren, welke 't bestuur
vormen van de nieuwe Hollandsche vereeniging ‘Onze Taal’ - zich ten doel stelt:
‘Het Hollandsche leesboek bij de Afrikaansche natie ingang te doen vinden’. Te dien
einde is door tusschenkomst der B.-C. een algemeene oproep aan de Nederlandsche
uitgevers gedaan, om de boeken, die gemelde uitgevers en de B.-C. meenen, dat voor
Z.-Afrika geschikt zijn, aan de Vrijstaatsche commissie ten geschenke te geven.
Vervolgens worden de boeken beoordeeld door een letterkundige commissie van
‘Onze Taal’ met Dr. Brill aan 't hoofd, waarna de geschikt geoordeelde boeken in
de bladen worden aanbevolen, aangekocht en rondgezonden aan de verschillende
sub-commissies in den Vrijstaat. De Boekerij is op verzoek van President Steyn
genoemd: ‘D e D r . Va n E v e r d i n g e n -A.N.V.-B o e k e r i j ’. 't Is een bekroning
- meent de B.-C. - van haar onvermoeid streven, om voor Hollandsche taalrechten
in Z.-Afrika op te komen.
Reeds meer dan 1100 boekwerken zijn door de B.-C. van tientallen uitgevers
ontvangen en naar Bloemfontein gezonden, daar begroet als bewijs van vriendschap
en genegenheid, getuigenis afleggend van den ondernemingsgeest der Nederlandsche
uitgevers, die reeds zoolang in Z.-Afrika met groote moeilijkheden te kampen hadden.
Moge de boekhandel er veel voldoening van ondervinden.

Neerlandia. Jaargang 13

Dank zij het ijverig streven van den correspondent, den heer Van Gent te
Bethlehem, bedroeg het aantal kisten naar den Vrijstaat dit jaar meer dan dat naar
de andere koloniën, n.l. 24.
17 kisten werden naar aanvragers in T r a n s v a a l gezonden, waaronder een enkele
bestemd was voor een afdeeting van de ‘Unie van Transvaalsche
Debats-Vereenigingen’.
Prof. dr. John Purves te Pretoria, hoogleeraar aan 't Transvaalsch
Universiteits-College, verzocht mej. A.E. Adriani, van de welbekende
‘Uitkomstschool’ te Ermelo, een lijst te willen samenstellen van Hollandsche boeken,
geschikt voor kinderen en volwassenen.
Op verzoek van deze dame zal de B.-C. zich met deze taak belasten. Voldoening
ondervindt zij genoeg.
‘Ik verwonder mij menigmaal’ - zoo schrijft o.a. een Transvaalsch onderwijzer
aan de B.-C. - ‘over de onvermoeide ijver, waarmee u en uw bondgenooten strijden
voor de belangen van 't Hollands en daardoor voor die van de Hollanders en hun
stamgenooten. Voortdurend ziet men in de Volkstem iets van en iets over uw werk
en ik geloof ook, dat er wel kracht uitgaat van uw werk. Ik moet eerlijk bekennen,
dat ik in de laatste tijd meer en meer moed krijg voor 't Hollands’.
Slechts 10 kisten gingen dit jaar naar de K a a p -K o l o n i e . De gedrukte toestand
op elk gebied aldaar is hieraan niet vreemd.
Geen enkele kist werd naar N a t a l verzonden. Het Hollandsche element is hier
maar zwak vertegenwoordigd. In 1909 worden enkele kisten gezonden.
Sedert 1903 werden van de 666 verzonden kisten 555 naar Z.-Afrika verzonden,
waarvan 243 naar Transvaal, 154 naar Transoranje, 138 naar de K.-K., 15 naar Natal,
2 naar Duitsch Z.W.A. en 2 naar Portugeesch W.A. Hieronder zijn niet begrepen de
kisten, verzonden naar Zeemanshuizen, Afdeelingen A.N.V. en Nederl. Vereenigingen
of Kolonies in dat werelddeel.
Onze nieuw bewerkte kaart van Z.-Afrika draagt niet minder dan 186
duimspijkertjes, die aangeven, dat op die plek of in haar naaste omgeving boekerijen
door de B.-C. gesticht zijn. Zoo werden naar Pretoria en omgeving niet minder dan
83 kisten verzonden. Het sterkst bezet is de K.-K. met 71 punten, dan volgt Transvaal
met 56, Transoranje met 44 punten, Natal met 11 en Rhodesia met 1, terwijl D.Z.W.A.
met 2 plaatsen voorkomt en Portug. W.A. met 1.
In 't afgeloopen jaar had de B.-C. een enkele maal met onaangenaamheden te
kampen ten gevolge van 't schrijven van een boekhandelaar in Z.-Afrika en een
daarop volgend artikel in een Z.-Afr. blad, in welke stukken opnieuw getracht werd
het werk in een valsch licht te plaatsen. Ook hier te lande zou dit pogen eenige
uitwerking gehad hebben, ware 't niet, dat door een persoonlijk onderhoud, zoowel
met de grootste uitgeversfirma, die met èn in Z.-Afrika zaken doet, als met 't
Hoofdbestuur der N.Z.-A.V., de houding der B.-C. volkomen gerechtvaardigd werd.
Naar O o s t -I n d i ë gingen 4 kisten, alle bestemd voor hoofden van Inlandsche
scholen in de Bataklanden op Sumatra, waarheen waarschijnlijk nog meer kisten
zullen verzonden worden, dank zij de groote belangstelling van vele Inlanders voor
onze taal en het A.N.V. Aanvragen van het Groepsbestuur werden niet ontvangen,
doch zullen gaarne worden uitgevoerd.
Naar de West ging 1 kist en wel naar Curaçao. Het Groepsbestuur was zoo
vriendelijk als begunstiger toe te treden.
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Naar B e l g i ë werden verzonden 7 kisten, bestemd voor boekerijen te Antwerpen,
Gent, Luik, Mechelen en Vilvoorde. Ook deze Groep en vijf harer Takken traden
toe als begunstigers.
Het aantal v e r z o n d e n k i s t e n bedroeg in 1908: 83.
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Onder A l g e m e e n e Z a k e n wordt nog melding gemaakt van een Tooneel-lijst,
die werd samengesteld om belangstellenden in den vreemde een min of meer volledig
overzicht te kunnen bezorgen van sedert 1890 hier te lande verschenen tooneelstukken.
Op aanvraag staan exemplaren hiervan ter beschikking van onze landgenooten in
het buitenland, Zuid-Nederlanders en Afrikaners.
Voorts kocht de B.-C. 1000 ex. van ‘Het Boek in 1908’, de buitenlandsche uitgaven
niet omvattend, en door nog andere wijzigingen bestemd voor landen stamgenooten
in den vreemde. Aldus worden de Nederlandsche uitgaven onder de oogen gebracht
van belangstellenden, in de verwachting ook daarmee den Nederlandschen Boekhandel
krachtig te kunnen steunen. O.a. werd aan alle vertegenwoordigers en Afdeelingen
A.N.V. in het buitenland, Groepsbesturen en Nederlandsche Vereenigingen een ex.
gezonden.
Voorbereid werd de verzending van een plaatwerk over Nederland, zijn kolonies
en koloniën, om evenzeer op ruime schaal verspreid te worden.
Wat de g e l d m i d d e l e n betreft: opnieuw sloot de rekening met een tekort van
bijna f 200. -. Met des te grooter erkentelijkheid wordt gewag gemaakt van de giften,
in 't afgeloopen jaar geschonken door H.M. de Koningin en H.M. de
Koningin-Moeder.
Het bestuur der Boeken-Commissie is voor 1909 aldus samengesteld:
J.B. Verhey, Voorzitter.
Dr. W. van Everdingen, 1e Secretaris-Penningmeester.
J.J. Griss, 2e Secretaris.
Mej. A. van Zelm van Eldik, 2e Penningmeesteres.
Mej. Dr. H.C.H. Moquette.

Noord-Nederland.
Van de Afdeelingen.
Amsterdam (Jong-Nederland).
De heer D.J. Rigterink is opgetreden als secretaris-penningmeester.
De heer J.W. te Winkel Jr., oud-voorzitter, thans student, is tot eerelid benoemd.

Delft.
Het adres van den secretaris, den heer D.H. van Everdingen, is geworden Oostsingel
54, het secretariaat van de sub-commissie der Boeken-Commissie blijft gevestigd
Oosteinde 154.

's-Gravenhage (Jong-Nederland).
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De Haagsche Jongelieden-Afd. is 15 Mei j.l. met hare eerste uitvoering, die geheel
aan de nagedachtenis van dr. J.P. H e i j e gewijd was, goed voor den dag gekomen
en met recht kan zij tevreden zijn over haar goed geslaagden avond, die een waardig
slot vormde van de feesten ter eere van de geboorte van Prinses Juliana. Dr. M.A.
van Weel, bestuurslid van de Afd. van ouderen en op verzoek van de Jongel.-Afd.
haar leider, had wel gelijk toen hij in zijn inleidend woord uitriep: ‘Wat zou dr. Heije
meêgeleefd hebben in deze dagen; geen gebeurtenis van eenig belang voor onze
volksgeschiedenis liet hem onverschillig!’ Treffend deed dr. v. W. uitkomen hoe
deze ‘vriend des vaderlands’, zooals Potgieter hem noemde, vóór alles Nederlander
was en hoe hij, lang vóórdat iemand op 't denkbeeld kwam een Alg. Nederl. Verbond
te stichten met alle kracht en alle liefde die in hem was, streefde naar éénheid van
den Nederlandschen stam, het ideaal dat het Verbond zich als einddoel van zijn
streven stelt.
Het glanspunt van den avond was de zang van het koor van mej. Humme, de
hierterstede zoo gunstig bekende leerares in solo- en koorzang. Met gloed en
overtuiging zong het koor het juist in die dagen zoo vaak gezongen, maar toch altijd
weer schoone ‘Vlaggenlied’; het lied van trouw, en van vroomheid en moed, de drie
hoofddeugden van het Nederlandsche volk en zooals dr. Van Weel duidelijk uit
Heije's gedichten aantoonde, ook de meest kenmerkende eigenschappen van den
dichter. Dit kwam bijzonder uit in de weinig bekende verzen saâmgevat in een bundel,
waarvan slechts 50 exempl. zijn uitgegeven en die vóór 1 Maart van dit jaar niet
mochten worden herdrukt of overgenomen.
Ook de zang van mej. W. Bervoets en van den heer C.V. Aarsse en de voordracht
van mej. A. Medenbach vonden veel bijval en deden de kernachtige verzen van den
dichter goed tot hun recht komen.
De hulde aan die dames, en aan mej. Humme en aan den heer Aarsse voor hunne
belangelooze medewerking gebracht in den vorm van ruikers en een krans, was wel
verdiend. Jammer dat men mej. Gerve, die door haar talentvolle pianobegeleiding
zooveel tot het welslagen van de zangnummers van mej. B. en van het koor bijdroeg,
niet in die hulde liet deelen.

Haarlem (Jong-Nederland).
10 Mei werd een fietstocht naar Assumburg en Wijk aan Zee ondernomen, waaraan
46 leden deelnamen.
Den 2en Pinksterdag werd een reisje gemaakt naar IJmuiden. Uit Velzen, waar
het bekende bosch bezichtigd werd, zonden de deelnemers een briefkaart, voorzien
van hun handteekeningen, aan den algemeenen voorzitter.
Wegens drukke bezigheden heeft mej. J. Deetman bedankt als penningmeesteresse.
De secretaresse, mej. D. van Ommeren, zal haar betrekking tijdelijk waarnemen.

Leiden (Stud.-Afd.).
In plaats van den heer W.H. van Helsdingen is als schrijver dezer Afdeeling
opgetreden de heer J. Knappert, Breestraat 140.
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Schiedam.
Als secretaris dezer Afdeeling is opgetreden de heer Dr. C.R. Vermaas, Hoogstraat
198.

Wageningen (Stud.-Afd.).
Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren:
C.W.A. de Jongh, voorzitter; G.B.C. van der Feen, schrijver, Hoogstraat 244 a;
J.R. van Vloten, penningmeester.

Zaanstreek.
Met verwijzing naar hetgeen ik mededeelde op blz. 61 van den vorigen jaargang
omtrent de werkzaamheden van de sub-commissie der Boeken-Commissie van de
Afdeeling Zaanstreek, bericht ik het volgende aangaande het werken dezer
onderafdeeling in het verslagjaar 1908-1909. Mogen mijne woorden eenigszins
medehelpen om de belangetelling voor de schoonste instelling van ons Verbond: de
Boeken-Commissie met haren energieken 1sten Secretaris, Dr. Van Everdingen,
verder gaande te maken onder de leden en nietleden onzer vereeniging.
Van het tijdstip der sluiting van het eerste jaarverslag 1 Maart 1908 af tot 1 April
werden zooals reeds gezegd op bldz. 61, Neerlandia 1908, door ondergeteekende
700 boeken naar Rotterdam verzonden, waaronder verscheidene jaargangen van De
Gids, een jaargang Op de Hoogte, Motley: De Opkomst der Ned. Republiek, Blink:
Nederland en zijn Bewoners en tal van andere zeer mooie uitgaven.
In April tot en met Juli werd de zaak der sub-commissie bevorderd door den heer
Jans, wien het mocht

Neerlandia. Jaargang 13

159
gelukken ruim 500 boeken naar R. te verzenden, waaronder pl. m. 100 prachtbanden.
Noemen we van zijne zending o.m. jaargangen van: Onze Eeuw, De Gids, Op de
Hoogte, Jaargang Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap.
Daarna zou de heer M.E. v.d. Veen het zijne doen om de B.-C. naar krachten te
steunen. Helaas zag hij zich bij gebrek aan steun verplicht zijn
commissie-lidmaatschap neer te leggen, wat ten zeerste moet bejammerd worden,
te meer waar in 't bizonder door z i j n lidmaatschap (de heer v.d. Veen is
Christ.-Historisch) gehoopt en verwacht werd, dat stichtelijke (rechtzinnige) lectuur
der commissie ruimschoots zou toevloeien.
De heer v.d. Veen werd vervangen door den heer Heyme Vis, het werkzame
oud-commissielid, die intusschen uit Londen was teruggekeerd. Zijn oude roem
handhavend wist hij niet minder dan 800 boeken en tijdschriften, waaronder gelukkig
meerdere bijbels, jaargangen Op de Hoogte, Nederland en Oranje van Huf v. Buren,
in afleveringen enz. enz. in te zamelen.
Gevers en geefsters wordt nogmaals hierbij hartelijk dank gezegd.
Ten slotte zij medegedeeld, dat 300 reclamekaarten met geldelijken steun uit
Rotterdam werden gedrukt en verspreid, welk feit naar mij ter oore kwam niet
nagelaten heeft de daadwerkelijke belangstelling voor het voortreffelijke werk der
B.-C. verder op te wekken.
Moge mijn opvolger (opvolgster) in de sub-commissie - ik zag me tot mijn zeer
groote spijt door omstandigheden genoodzaakt als lid te bedanken - een even grooten
ijver voor de goede zaak aan den dag leggen als mijn geachte vrienden, nog-leden,
die sinds reeds weer 700 goede boeken en tijdschriften wisten bijeen te brengen.
Met mijne beste wenschen voor het niet genoeg te waardeeren werk ten bate van
den Nederlandschen Stam van de Boeken-Commissie te Rotterdam teeken ik
P.H. STUURMAN.
Z a a n d a m , Mei 1909.

Zuid-Nederland
Emiel T'sjoen †.
De vorige maand overleed te Brussel de heer Emiel Tsjoen, een van de meest
overtuigde Vlaamschgezinden, die zich tijdens zijn leven in meer dan één
omstandigheid zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was onder meer medestichter
van den Brusselschen Tak van het A.N.V. en tot aan zijn dood lid van het Belgische
Groepsbestuur. Zijn werk verdient met des te meer waardeering in herinnering te
worden gebracht, daar hij den goeden strijd durfde bestaan in een midden als Brussel,
waar door de ver om zich grijpende verfransching die strijd ook des te zwaarder is.
De heer Mr. W. Thelen, voorzitter van den Brusselschen Tak en lid van het
Hoofdbestuur, sprak een woord tot afscheid op het graf en wij ook spreken hier voor
den afgestorvene de waardeering uit, waarop zijn arbeid hem recht heeft gegeven.

Albrecht Rodenbach.
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Op 21, 22 en 23 Augustus a.s. zal te Roeselare, de geboortestad van Albrecht
Rodenbach, het gedenkteeken worden onthuld dat, dezen jonggestorven dichter ter
eere, wordt opgericht. Er is reeds zooveel over hem geschreven in Noord- zoowel
als in Zuid-Nederlandsche bladen en tijdschriften en er zal waarschijnlijk nog zooveel
over hem worden geschreven dat het misschien wel overtollig moge schijnen hier
nog lang uit te weiden over dien jongen man, die tijdens zijn kortstondig leven reeds
zoo een grooten invloed op de Vlaamsche studenten wist uit te oefenen en waarvan
de naam nu nog bij machte is om het gevoel van de Vlaamsche ‘knapenschap’, om
een woord van Rodenbach zelf te gebruiken, in beweging te brengen.
Het getuigt wel voor de meer dan gewone waarde van dezen jongeling dat, bijna
dertig jaar na zijn dood, zijn naam nog steeds als een symbool geldt voor de studenten
die het hunne willen bijbrengen tot de herwording van het zoo lang verdrukte
Vlaanderen. Indien hij al niet de eerste onder de Vlaamsche studenten was, die
droomden, die schreven, die ijverden voor de herleving van Vlaanderen, - hij zelf
herdenkt o.a. met veel waardeering hetgeen Julius Vuylsteke vóór hem in die richting
had gedaan, - toch mag hij in zekeren zin beschouwd worden als een voorlooper.
Want met sterker nadruk dan het tot dan toe gebeurd was legde hij de noodzakelijkheid
bloot om van de Vlamingen andere menschen, cultuur-menschen, te maken, indien
zij het recht wilden doen gelden om plaats te nemen onder de beschaafde volkeren
van West-Europa.
Maar Rodenbach was niet alleen de theoreticus. Hij had de kracht om zijn woorden
in daden om te zetten. Hij was niet slechts de dichter, hij was ook de strijder, in zeker
opzicht de Körner van onze vreedzame Vlaamsche Beweging. Hij was een inrichter
en slaagde er in de Katholieke Vlaamsche studenten te groepeeren, ze aan te zetten
om hun krachten te vereenigen, opdat zij den goeden strijd met goed gevolg zouden
kunnen strijden. Zijn geschreven zoowel als zijn gesproken woord stonden hem
daarbij ten dienste.
Hij was een opwekker, die met zijn veelzijdig talent een machtigen stoot heeft
gegeven aan de beweging die in Vlaanderen voor het herwinnen van eigen wezen
op alle gebied bestaat. En het was opmerkenswaardig dat, ondanks zijn verfranschte
schoolopvoeding, de Germaansche beschaving zoo diep wortel in hem had geschoten,
dat hij, nagenoeg over verscheidene eeuwen terugspringend, het Vlaamsche leven,
den Vlaamschen geest en de Vlaamsche ziel onmiddellijk deed aansluiten bij de
Germaansche overlevering. Daarvan legt zijn treurspel G u d r u n een prachtig bewijs
af. Daarin vertoont hij zich ook als iemand die de stof van den grooten dichter in
zich meedroeg en, evenals in zijn verzen, treft hij ons door zijn mooie dichterlijke
visie, door zijn kernachtige zeggingskracht, door zijn teekenende schilderachtigheid,
door zijn klankvollen rythmus.
Dat dit alles niet tot volle ontwikkeling mocht komen, dat die strijdersnatuur zoo
vroeg moest heengaan, is een van de smartelijkste gebeurtenissen die de
Groot-Nederlandsche letterkunde, die de Vlaamsche Beweging moesten treffen.
Maar de Goden hadden hem lief en namen hem jong tot zich; doch ook de menschen
hadden hem lief en houden zijn nagedachtenis in eere.
Die vereering zal op hoogergemelde dagen te Roeselare een stoffelijken vorm
aannemen en wanneer eenmaal de Vlaamsche Beweging haar einddoel zal hebben
bereikt, dan zal men nog des te beter beseffen wat Albrecht Rodenbach voor het
Vlaamsche volk geweest is en zal men met dankbaarheid wijzen naar het
gedenkteeken, dat dan in de oogen van het volk iets heldhaftigs zal hebben gekregen.
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Het voorval in de Burgerwacht te Antwerpen.
Sedert een maand zijn de Vlaamsche gemoederen, vooral die te Antwerpen, in
beweging gebracht door een feit, dat niet alleen in de Vlaamsch-Belgische pers nog
dagelijks wordt besproken, doch dat ook door de Nederlandsche dagbladen onder
de aandacht van hun lezers werd gebracht, wel een bewijs dat het belangrijk genoeg
werd gevonden om in wijden kring bekend te worden gemaakt. Wat de oorzaken
zelf betreft, mag het volstaan te verwijzen naar de kroniek
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die in het Februari-nummer van dit maandblad werd opgenomen. Sprekende over
de handelwijze van het bijzonder korps der jagers-verkenners van de Antwerpsche
Burgerwacht, korps dat twaalf jaar lang de wet op het gebruik van het Vlaamsch had
overtreden, schreven wij: ‘Wij zullen afwachten wat de toekomst brengt’ en dat,
moesten ‘de betrokkenen van plan zijn in de toekomst niet meer dan in het verleden
de wet na te leven, het te hopen zou zijn dat door een nog veel krachtdadiger betooging
dan die waartoe de Gemeenteraad zijn toevlucht nam, men den personen in kwestie
zal duidelijk maken, dat het aan niemand toegelaten is zich boven de wet te plaatsen.’
Onze voorspelling is uitgekomen: die krachtdadiger betooging heeft plaats gehad
en de bevelhebber van het bewuste korps heeft door zijn onstuimig optreden aan de
Vlaamsche zaak een dienst bewezen waarvoor men hem in den grond dankbaar moet
zijn.
Het woord van den jongen Vlaamschgezinde tot den bevelvoerenden majoor:
‘Kommandeer in het Vlaamsch’, de slag met zijn sabel op den hoed van den
onderbreker, de tentoonstelling van den doorgehouwen hoed in de uitstallingskast
van een boekhandelaar der stad, de spotprentkaarten, de liedjes die aan het geval
gewijd werden, de druk bezochte volksvergaderingen waar de zaak besproken werd,
de ondervraging in de Kamer tot den betrokken Minister gericht, de woelige zitting
van den Antwerpschen Gemeenteraad, de manifesten die op de stadsmuren door
Vlaamsche vereenigingen werden aangeplakt en waarin, evenals in betoogen aan de
Kamer, den Minister en zelfs aan den Koning gezonden, op ontslag van den majoor
werd aangedrongen, dat alles zijn zooveel feiten die het bewijs leveren van de
opschudding, die het voorval verwekt heeft.
Het gevolg er van zal in ieder geval zijn, dat in de toekomst de bewuste wet van
1897 op de Vlaamsche bevelen in de Burgerwacht niet meer zal worden overtreden.
Maar het valt ons moeilijk dit als een eigenlijke overwinning te beschouwen, daar
het toch meer dan ongehoord is dat een volksbeweging, door de gepleegde feiten in
het leven geroepen, moest ontstaan om een b e s t a a n d e wet te doen naleven.
Doch wat van grooter belang mag worden geacht is de omstandigheid dat heel die
zaak het Vlaamsche volksbewustzijn en het Vlaamsch nationaal waardigheidsgevoel
een graad hooger heeft doen stijgen. En te onthouden valt ook de les die in het geval
ligt besloten, namelijk dat waar kalme redeneering, beleefd vragen, voortdurend
aandringen op de toepassing van een aangenomen wet niets vermochten, een daad,
die, zij moge in zekere opzichten niet wettig zijn, maar die door het voorbeeld van
anarchie van hoogerhand zeer begrijpelijk en zelfs noodzakelijk werd, alleen in staat
was om te verkrijgen wat op de andere wijze niet kon worden bereikt.
Want wat staat den Vlaamschgezinden anders te doen, wanneer de overheden hun
het recht niet toekennen waarop zij, volgens de wet zelf, aanspraak mogen maken,
dan dat recht te nemen? Daden alleen zijn daartoe bij machte.
Een verheugend gevolg van het voorval is ook dat alle Vlamingen, tot welke
politieke of godsdienstige denkwijze zij ook behooren, zich één hebben gevoeld en
in het onderhavig geval, alle meeningsverschil ter zijde stellend, hun nationaal gevoel
in de eerste plaats hebben laten spreken. Dit is een teeken des tijds en een bewijs van
hetgeen meer dan eens in deze maandelijksche overzichten werd beweerd: dat slechts
in de opwekking van het algemeen nationaal Vlaamsch bewustzijn de eindoverwinning
van de Vlaamsche Beweging te vinden is.
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Vlaamsche studeerenden, neemt deel aan den vijfden Vacantieleergang
te Leiden (zie blz. 168)!

Uit het jaarverslag van Groep België.
De inkomsten hebben bedragen fr. 9847.02, de uitgaven fr. 8408.45.
Het ledental in 1903 is geweest 1585. Aangroei 118 meer dan het voorgaande jaar.
De groei van onze Groep is traag maar vast.

Kongo.
Voor de Afdeeling te Boma hebben we een boekerij kunnen oprichten met een kist
boeken gezonden door de Boeken-Commissie te Rotterdam. We kunnen den arbeid
van de B.-C. zeer aanbevelen. Zij verricht ongemeen nuttig werk voor onzen geheelen
stam. Onze Groep steunt haar nu met een jaarlijksche bijdrage van fr. 25, de Takken
Aalst, Charleroi, Brugge, Gent, Lier en Mechelen ieder met fr. 5. Een mooi voorbeeld
van steun: de heer Slagmuylders, lid van den Brusselschen Tak, zond een kist met
100 ex. van zijn bundel gedichten: Uit 's Levens volle Bron.

Huldeblijk Wattez.
Toen, na het vertrek uit Doornik naar Antwerpen van den heer Omer Wattez, hem
door onze Afd., den Vlaamschen Kring van Doornik, tot afscheid een blijk van
dankbaarheid gegeven werd, heeft ons bestuur zich zeer gaarne aangesloten bij de
hulde gebracht aan dezen verdienstelijken Vlaming.

Vacantieleergangen te Leiden.
Tot het welslagen van deze hebben we, door de verspreiding van prospectussen en
het verleenen van een toelage van fr. 200 kunnen bijdragen. Een aantal exempl. van
de lijst van Nederl. Studieboeken, bewerkt door de Stud.-Afd. Leiden, werden
verspreid.

Stamverkeer.
Op dit gebied zijn we bepaald zeer bedrijvig geweest. Het kantoor in Den Haag staat
nu onder de leiding van den warmen vriend der Vlamingen, den heer Plokhooy; het
heeft ons groote diensten bewezen. Te Gent hebben we in ons lokaal, een zeer druk
bezocht koffiehuis, het reclamemateriaal opgehangen, ons door
Spoorwegmaatschappijen, Reederijen, Maatschappijen tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer, enz. toegezonden. In een ander zeer druk bezocht koffiehuis
hebben we een sierlijke toonkast aan den wand hangen, waarin vele fraaie
reclameboekjes staan. Ons Secretariaat heeft aan allen, die er om vroegen, inlichtingen
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verstrekt omtrent reis en verblijf in het Noorden. Verder hebben we 500 exempl.
verspreid van het Reisboek van Morks & Geuze te Dordrecht. Uit Gent alleen hebben
een 300-tal personen een reisje in Holland gedaan. Zoo druk als van hieruit naar het
Noorden is het reizen in omgekeerde richting niet geweest, tenminste niet naar
Vlaanderen. 10.000 Hollanders bezoeken jaarlijks de hoofdstad en verblijven er ten
minste twee dagen. Van Brussel uit of anders over Maastricht trekken velen naar
onze Ardennen. Vlaanderen, met zijn prachtige steden blijft voor hen een onbekend
land. Het Verbond zal zeer zijn best doen om dien stroom van duizenden gedeeltelijk
naar Vlaanderen te leiden. De Tak Brussel zou aan Stamverkeer zeer groote diensten
kunnen bewijzen door het inrichten van een Inlichtingenkantoor ten behoeve van
Noord-Nederlanders.
Gegoede Vlaamsche families, die aan hun kinderen een Nederlandsche opvoeding
willen geven, kunnen door middel van Stamverkeer ook Ned. dienstbaren krijgen.

Vlaamsche Hoogeschool.
De Commissie in 1907 aangesteld heeft het eerste gedeelte van hare taak (de uitgave
van het verslag) volbracht en kan nu den propaganda-arbeid aanvatten tot
verwezenlijking van haar voorstel. Onze taak, eensgezindheid te bewerkstelligen op
een gebied, waar verdeeldheid de Vlamingen verlamde, is thans volbracht.
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Boekerijen.
Boekerijen werden opgericht voor de S o l d a t e n a f d e e l i n g van het A.N.V. te
Antwerpen, de leerlingenkringen Jong-Vlaanderen te Leuven en te Mechelen. Door
toezending van een kist boeken werd de oprichting van een openbare bibliotheek
mogelijk gemaakt te Sint Denys bij Kortrijk. Te Vilvoorden werd een bibliotheek
met boeken gesteund.

Brieven van Didaskalos.
Van de bekende brieven van Didaskalos in den Standaard, werd door ons een beknopte
uitgave bezorgd onder den titel van B u d g e t v r e t e r s . Door Groepsbestuur en
Takken zijn reeds duizenden exempl. verspreid. Het vlugschrift maakt een zeer diepen
indruk en doet de oogen opengaan voor het stoffelijk nadeel, dat door de verfransching
aan het Vlaamsche Volk wordt toegebracht. Didaskalos heeft door het schrijven van
die brieven een ontzaglijken dienst bewezen aan onzen strijd. Het onderzoek door
hem gedaan betrekkelijk het Ministerie van Spoorwegen wordt ook voor andere
Ministeries voortgezet.

Taalgrieven.
Een nogal drukke briefwisseling werd gevoerd met den heer Minister van Spoorw.
over niet naleving der Ta a l w e t van 1878 in zijn Departement. Ten slotte is het
ministerieel rondschrijven gekomen, waardoor de Minister zijn onderhoorigen op
het hart gedrukt heeft, dat de Taalwet moest worden nageleefd, terwijl ieder een
afdruk van den tekst der wet ontvangen heeft. Toch hebben daarmee niet alle
wetsovertredingen opgehouden. Het is volstrekt noodzakelijk, dat de Vlamingen
krachtdadig blijven optreden. Het kwaad moet met wortel en tak uitgeroeid.
Ook over te benoemen a m b t e n a r e n hebben we briefwisseling gevoerd. Wij
hebben den heer Minister verzocht voor Vlaamsche plaatsen alleen personen te
benoemen, die degelijk onze beide nationale talen kenden en wij hebben dit verzoek
door Volksvertegenwoordigers laten steunen. Te Antwerpen is wakker in de bres
gesprongen door het Vlaamsch Handelsverbond. Wij hebben de voldoening gehad,
dat in Antwerpen en Gent een Vlaming tot handelsagent is benoemd.

Vlaamsche postmeesters.
Verschillende afgevaardigden zijn voor hen in de bres gesprongen. We waardeeren
ook zeer den goeden wil van den heer Minister, maar moeten toch de bittere
opmerking maken, dat zelfs onder dezen goeden Minister het Walendom nog zóô
machtig is, dat er meer dan twee jaar studie noodig is, om te ontdekken, op welke
wijze een onrecht zal hersteld worden, aan een twintigtal Vlaamsche postmeesters
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aangedaan, waar de oplossing ligt in het eenvoudig herplaatsen van de verongelijkten
op den rang, dien ze voor Juli 1903 verworven hadden.
Verder is op onze aanstichting aan de Ministers gevraagd naar de verhouding
tusschen het aantal Walen en Vlamingen in de Ministeries. Men heeft niet durven
antwoorden. Wij zullen antwoorden. In het eene Bestuur der Posterijen zijn op 246
beambten 174 Walen en 63 Vlamingen. Als men nu weet, dat in het 1e kantoor van
dit Bestuur, hetwelk in zijn bevoegdheid heeft de benoeming en bevordering van
postontvangers, klerken, ambtenaars-afdeelingsoversten, er op 10 ambtenaren 8
Walen zijn, terwijl het hoofd van het kantoor een franskiljonsche Vlaming is, met
onmiddellijk onder hem een franskiljonsche Brusselaar; dat er in het 2e kantoor, dat
in zijn bevoegdheid heeft de benoeming van onderpostontvangers, het verleenen van
hulpgelden, op de 9 ambtenaren 6 Walen zijn, dan kan men zich voorstellen hoe
goed die Walen voor hun vriendjes zorgen. Vooral de Volksvertegenwoordiger, de
heer Buysse, maakte zich bij de verdediging onzer zaak in dezen zeer verdienstelijk.

Koloniale Wet.
Voor de bespreking dezer wet hebben wij aan Volksvertegenwoordiger Hendrickx
gewenschte inlichtingen kunnen verstrekken over de regeling van het gebruik der
talen in de Nederlandsche koloniën.

Nederl. Spoorwegmaatschappijen.
Van een van de Nederl. Spoorwegmaatschappijen die hun kantoor te Brussel hebben,
hadden we op een Nederlandsch schrijven een Fransch antwoord bekomen; dit heeft
aanleiding gegeven tot een briefwisseling met het Bestuur van die Maatschappij om
te protesteeren tegen de verfransching van haar Brusselsch kantoor. De voorzitter
van 't A.N.V. is op bezoek gegaan bij den bestuurder dezer Maatschappij. Een en
ander heeft tot uitslag gehad, dat het kantoor thans een winkelraam in het
Nederlandsch heeft en een in het Fransch; dat haar personeel strenge opdracht
gekregen heeft om alle Nederlandsche brieven in die taal te beantwoorden en dat er
in de toekomst voor gezorgd zal worden dat geen beambten meer aangesteld worden,
die niet onze twee nationale talen kennen.
Een andere Spoorwegmaatschappij werd aangezocht om hare briefwisseling met
ons Ministerie van Spoorwegen uitsluitend in het Nederlandsch te voeren. We houden
ons ervan overtuigd, dat ons optreden ook hier niet zonder uitslag zal gebleven zijn.
Eindelijk hebben we ten goede kunnen werken op de Maatschappijen tot
bevordering van het vreemdelingenverkeer. Wij hebben de toezegging gekregen, dat
in de toekomst het Nederlandsch op haar reclamemateriaal niet meer zou vergeten
worden.

Afdeelingen.
In den loop van 1908 zijn twee nieuwe Afdeelingen tot stand gekomen:
Studenten-Afdeeling Gent en Tak Brugge. De Takken Aalst, Antwerpen, Charleroi,
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Lier, Lokeren, Mechelen, Oostende hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt door
de leergangen van Hooger Volksonderwijs, Liederavonden voor het Volk,
werkzaamheden van Letterkundige Afdeelingen, enz. Tak Brussel verspreidde zijn
belangrijk jaarverslag.
Het A.N.V. had grootsche voornemens ten opzichte van de in 't Walenland
gevestigde Vlamingen; een grootsch programma van werkzaamheden, opgenomen
in de Grondslagen van de Afdeelingen Charleroi en La Louvrière. Te Charleroi
hebben we thans: 1. Een Letterkundige Afdeeling, die geregeld vergaderingen houdt
en waar ook het Vlaamsche lied beoefend wordt; 2. Een Ziekenbeurs, waarvan het
aantal leden gestadig toeneemt; 3. Een Vlaamsch muziekgezelschap; 4. Een openbare
bibliotheek, die goed bezocht wordt. Een reeks inrichtingen dus, die veel kan bijdragen
om de Waalsche Vlamingen voor den Nederlandschen Stam te behouden.
H. MEERT,
Secretaris.
N a s c h r i f t : In aansluiting met het laatstvermelde zij hier meegedeeld, dat de Tak
Charleroi van de Bestendige Afvaardiging van Henegouwen de toelating heeft
ontvangen tot het houden van een Loterij met fr. 20.000 aan prijzen, hoogste lot fr.
5000. Loten zijn te bekomen bij het Secretariaat van Groep België of bij den heer
K. Mariën, 46 Rue de Marchiennes, Montignies-le-Tilleul.

Uit onze Takken.
A a l s t . In de Letterk. Afd. sprak de heer Leonard Bollaert over de Russische
Letterkunde.
Op 15 Mei handelde de voorzitter van de Lett. Afd. de heer V. D'Hondt over
‘Tooneel’ en gaf mededeeling van een tot nog toe onbekend ‘wagenspel’ uit de 16e
eeuw.
De L i e d e r a v o n d e n van verleden jaar werden in een eenigszins gewijzigden
vorm voortgezet.
In de vergadering van 5 Juni handelde de heer N. Heyndrickx over de
Noord-Nederlandsche Letterkun-
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de '80 en deed de schrijvers kennen die ze in het leven hadden geroepen.
19 Juni sprak mejuffrouw Julia van Driessche over Justus van Maurik en las een
novelle van hem voor.
Op diezelfde zitting werd door den Sekretaris van den Tak, den heer Arthur Buys
gehandeld over de Vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs. Er werd
besloten bij de Volksvertegenwoordigers van het arrondissement aan te dringen, voor
het wetsvoorstel Franck-Segers te stemmen. De Tak zal ook een openbare meeting
beleggen, waarop over deze zoo belangrijke kwestie zal gehandeld worden.
A n t w e r p e n . Zoodra was het bekend geworden dat de parlementaire commissie
het voornaamste artikel van het w e t s v o o r s t e l C o r e m a n s verworpen had, of
de Tak belegde een algemeene vergadering, waarop alle belangstellenden waren
uitgenoodigd, om te beramen hoe in de gegeven omstandigheden moest worden
gehandeld. Krachtdadige redevoeringen werden door sprekers, tot verschillende
politieke partijen behoorend, uitgesproken en ten slotte werd een motie van verzet
tegen de uitgebrachte stemming aangenomen. Er werd tevens besloten een flinke
beweging op touw te zetten, ten einde de Kamer te bewegen de commissie niet op
den ingeslagen weg te volgen. De indruk door deze vergadering te weeg gebracht
schijnt groot te zijn geweest, te oordeelen naar de aandacht die de pers er aan gewijd
heeft.
De Afdeeling ‘Liederavonden voor het volk’ zette geregeld hare werkzaamheden
voort.
Te vermelden valt nog in het bijzonder de p r i j s k a m p voor het op muziek zetten
van een G u l d e n s p o r e n l i e d door dezen Tak uitgeschreven. De uitslag heeft de
verwachtingen overtroffen en de prijs van honderd frank werd toegekend aan de
waarlijk prachtige muziek door den heer J. van Hoof, op het gedicht ‘Groeninghe’
van Guido Gezelle geschreven.
O o s t e n d e . Vooraleer de verslagen der werkzaamheden van den verloopen winter
te sluiten, moeten we nog de zaakrijke voordracht vermelden van den heer Poitier
over handel en nijverheid en het belangwekkend praatje van ingenieur Van
Landszweert over zijn verblijf in Katanga. Een paar gezellige muziekavonden werden
ingericht, waarop Dr. R. Verdeyen, Mevr. en Mr. Verschelde blijken gaven van hun
muzikaal talent.
In de ‘hoogeschooluitbreiding’ gaf Dr. Lefèvre drie lessen over Congo, de laatste
met lichtbeelden; mej. Van Bemmelen hield er een voordracht, insgelijks met
lichtbeelden over een reis in Algerië en de Sahara. Dr. Verdeyen sloot de reeks met
een voordracht over de traditie in de Belgische letterkunde, waarin de drogredenen
van de voorstanders van de ‘âme belge’ op degelijke wijze werden weerlegd.
Een brief van Tak Brussel moet tot 't Aug.-nr. blijven liggen.

Zuid-Afrika
Die Afrikaanse Taalgenootskap.
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Op de derde algemeene vergadering van die Afrikaanse Taalgenootskap (van
Transvaal), einde Mei te Pretoria gehouden, is het een en ander gezegd, dat vermelding
verdient.
In de eerste plaats zei dr. N.M. Hoogenhout, de voorzitter, dat het genootschap in
het afgeloopen jaar niet aanmerkelijk was vooruitgegaan. Er was slechts één tak
bijgekomen. Maar hij troostte zich met den vooruitgang, dien hij in de Kaapkolonie
en den Vrijstaat de zaak van het Afrikaansch zag nemen. Een ander teeken van leven
noemde hij het, dat er een toenemend aantal Afrikaansche boeken verschijnen.
Hij betreurde het echter dat de commissie, die de uitgave van een Nederlandsch
tijdschrift zou bezorgen, nog niet geslaagd is. De heer Preller, lid dier Commissie,
deelde mede, dat het waarborgsfonds van £ 2000 niet bijeen was. Men had £ 536.10.6.
Het meeste had daartoe dr. Leyds bijgedragen, n.l. £ 100; dan het Transvaalsche
Parlementslid Collins, £ 20; verder een aantal personen £ 10. Maar nu had Sir Percy
Fitzpatrick (een van de Engelsche voormannen in Transvaal, naar men weet) hulp
toegezegd.
Op het verslag, dat de Volkstem van de vergadering geeft en waaraan wij ons
hebben gehouden, laat de redactie - vermoedelijk van de hand van den heer Preller
- een beschouwing volgen. Daarin lezen wij o.a. dit:
‘'n Merkwaardig feit in verband met die afrikaanse taalbeweging is, dat vele van die
sone van Suid Afrika, wat in Europa gaan studeer, daar in die vreemde omgewing
tot die ontdekking kom, dat hulle taal nie Hollands is nie, maar Afrikaans. Een van
die grootste onderskeidingstekens tussen 'n lid van éen volk en die van 'n ander is
die taal en in so'n wildvreemde omgewing voel die Afrikaner, dat hij sig van die
Duitser en die Fransman nie onderskei deur sijn hollandse taal nie, maar deur die
afrikaanse. Is die besef in s'n siel ontwaak, dan voel hij, dat hij nie daar kan stilstaan
en dit slegs aanvaard als 'n gelegenheids onderskeiding nie, maar dat dit feitelik sij
stempel of egtheidsbewijs is. Vandaar, dat sovele van die ontwikkelde sone van ons
volk gevonde word onder die vurigste voorstanders van die beweging.’

Gelijke taalrechten.
Een van de artikelen van de toekomstige grondwet van Zuid-Afrika, waarover Jan
Hendrik Hofmeyr en zijn medestanders zich bezorgd maakten, was art. 137, waarin
de gelijke rechten van 't Hollandsch en 't Engelsch waren vastgelegd. Het leek hun
twijfelachtig of die gelijkheid daarin, behalve voor de organen der Unie, ook vaststond
voor die der provinciën (zoo zullen in het vereenigde Zuid-Afrika de koloniën heeten).
Daarom verlangden zij en wisten zij het Kaapsche Parlement te bewegen het ook te
verlangen, dat de grondwet die gelijkheid duidelijk ook voor de provinciën zou
bepalen.
Het artikel - in het te Bloemfontein gewijzigde grondwetsontwerp art. 138 geworden
- is echter onveranderd gebleven, omdat (zoo legde Marriman, de eerste minister der
Kaapkolonie, het in de Wetgevende Vergadering van dat land uit) de Nationale
Conventie van meening was, dat ‘de absolute gelijkheid van de twee talen Hollandsch en Engelsch - in elken openbaren dienst of instelling onder de Unie’
reeds in het artikel uitgedrukt stond. Hij zei verder, dat elke burger in het
Unieparlement, de provinciale raden, gerechtshoven, openbare lichamen, de
burgerlijke en openbare diensten, het gebruik kon eischen van hetzij Engelsch of
Hollandsch.
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Zal deze verzekering van een van de leden der Conventie, en gelijkluidende van
andere leden, iets baten, als later rechtsgeleerden of wie verder de grondwet zullen
moeten uitleggen, beslissen dat art. 138 niet voor de provinciën geldt voor welke
uitlegging bevoegde personen reeds verklaard hebben, dat veel te zeggen valt? Dat
zal moeten blijken.
Maar ons dunkt, hoe belangrijk dit punt ook is, het belangrijkst is, dat de
Afrikaanders gebruik maken van de rechten, die hun niet betwist, en zorgen dat zij
krijgen de rechten, die hun onthouden worden. En er zijn allerlei aanwijzingen voor,
dat zij zich werkelijk niet de kaas van 't brood zullen laten eten.
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Liefde en Plig.
Van J.F.E. Celliers, de dichter van den bundel Afrikaansche poëzie ‘Die Vlakte en
andere Afrikaanse gedigte’ is thans bij de Maatschappij voor Goede en Goedkoope
lectuur te Amsterdam verschenen Liefde en Plig, Afrikaans Toneelspel in vier
bedrijwe, met een inleiding van Dr. F.V. Engelenburg, den hoofdredacteur van De
Volkstem te Pretoria.
Zooals deze inleiding zegt: Celliers' toneelspel is 'n protest tegen 't in allerhande
vorm en hevigheid te voorschijn gekomen verraad jegens 't nasionale streven... Naast
de Afrikaner zonder nasionaliteitsgevoel en naast de verrader - uit - neiging vertoont
de auteur ons in Berend Ras de voor elk verstaander

Onthulling op 12 Mei 1909, van den gedenksteen, aangebracht in den muur der Ned. Geref. Kerk te
Bloemfontein, ter gedachtenis aan de Nederlanders en oud-Nederlanders, gevallen in den Z.-Afr.
oorlog (1899-1902),
door Consul-Generaal Knobel. Ook voerden het woord Ds. Boshoff en oud-pres. Steyn
(zichtbaar onder den rechteringang.)

van Afrikaanse toestanden zo aannemelike figuur van de patriot met rijkelike
plichts-energie, voor wie inmiddels de verleiding om te verslappen vaak angstwekkend
is geworden! De Nederlandse lezer zal dus begrijpen dat Celliers' toneelspel 'n beetje
'n ‘tendenz’ stuk is, 't geen niet zal beletten dat de artistieke waarde ervan in
Zuid-Afrika ten volle zal worden erkend.’
Tot zoover Dr. Engelenburg's inleiding. Misschien dwingt juist die strekking van
het stuk den Nederlandschen lezer tot kennisneming. Wij weten allen dat de Z.-Afr.
oorlog voor 'n zeer groot deel door verraad is gewonnen; maar de overwegingen die
sommige Afrikaners tot verraad hebben geleid, kennen slechts enkelen.
Het verschijnen van dit stuk met deze strekking is een teekenend bewijs van den
groei van 't nationaal bewustzijn bij den Afrikaner. Nog slechts weinige jaren geleden
zou geen Afrikaansch schrijver het gewaagd hebben zijn landgenooten zoo der Boeren
spiegel voor te houden. De storm van verontwaardiging, door hem ontketend, zou
hem voor goed onschadelijk hebben gemaakt. Thans waagt Jan Celliers het, in 't
sterke bewustzijn dat de papbroekigheid van zoovele Afrikaners slechts kan worden
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genezen, wanneer besliste kennis van eigen karakterfouten en zielsbewegingen aan
de zelfherziening voorafgaat.
Het is hier niet de plaats de letterkundige waarde van Celliers' tooneelspel te
toetsen, wij beschouwen zijn werk slechts als een merkwaardige uiting der
Hollandsch-Afrikaansche nationale beweging.

Geen kwaad teeken.
Te Johannesburg is een English Language League, een Engelsch Taalverbond,
opgericht. Men schijnt dus aan Engelschen kant niet algemeen van oordeel, dat het
Hollandsch in Zuid-Afrika wel van zelf zal uitsterven. De leus is anders, sedert
eenigen tijd: geef de Afrikaanders ‘gelijke taalrechten’, ontneem hun een reden om
voor hun taal te strijden, en zij zijn tevreden en zullen zich aan 't Engelsch houden.
Maar de oprichters van die vereeniging te Johannesburg zien toch in, dat dat zoo
maar niet gaan zal.

De Toekomst van Zuid-Afrika.
Prof. Fredericq schrijft in Aflevering 4 van den Vlaamschen Gids over ‘De Toekomst
van Zuid-Afrika in den strijd tegen de Engelsche invloeden.’
Wij komen hier in het volgend nummer van Neerlandia op terug.

Stijldistels (Bladvulling).
Te 5 uur hadden de brandweermannen het vuur onder de knie.
Bij scherp toeluisteren kreeg de juffrouw een brandlucht in den neus.
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Oost-Indië
Stemmen uit het Oosten.*)
De verkoop van koloniale voortbrengselen in Nederland breidt zich geregeld uit, zoo
ook de koloniale vrachtvaart.
Er mag verwacht worden, dat de Nederl. passagiersbooten in de naaste toekomst
alle Singapore zullen aandoen, zoodat dan een wekelijksche verbinding met die
belangrijke plaats verkregen wordt met als voedingslijnen, die op Bangkok en
Rangoon. Rangoon vooral is voor de Nederl. handel en nijverheid van groote
beteekenis.
Breidt de Nederl. stoomvaart zich aldus geleidelijk uit, de vraag rijst: is er ook
vooruitgang in den uitvoer van Nederl. nijverheids- en landbouwproducten? Die
vraag moet ontkennend beantwoord worden; men is blijkbaar tevreden met het
bestaande, gaat niet met den tijd mee.
Nederl. Indië wordt overstroomd met vreemde auto's; de Spijkers, die hier zoo'n
goed klinkenden naam hadden, en een prachtige reclame maakten, ziet men nauwelijks
meer. Bij rijwielen wordt volstaan met toezending van een mooie reclameplaat,
zonder het artikel meer onmiddellijk onder de oogen der verbruikers te brengen. De
uitbreiding, die de Kon. Paketv. Mij. aan hare lijnen gegeven heeft, kon benut worden
voor uitvoer van landbouwproducten naar een deel van Australië. Nederl. artikelen
van kunst, die in het buitenland zoo'n opgang maakten, ziet men nauwelijks, wèl
Japansche bloempotten of nagemaakt Delftsch aardewerk, waarbij de windmolen
niet vergeten is. Destijds bestelde de Ned. Z.-Afr. Sp. Mij. hare locomotieven in
Nederland; hier in Indië bij de Staatssporen wordt buitenlandsch fabrikaat gebruikt;
al kon de Nederl. nijverheid de beste en goedkoopste leveren, dan zou dat land voor
zijne koloniën die locomotieven niet bij ons bestellen, zooals onlangs weer gebleken
is, toen een nijverheid, waar Nederland feitelijk het monopolie van heeft, daar
ontwikkeld meest worden. De toko's van het rijke Deli ontvangen geen enkel
voortbrengsel van Nederl. nijverheid, hoogstens enkele genotsartikelen. Rijk is Indië
gezegend met levend water, en het gebruik hiervan voor electrische doeleinden neemt
zeer toe; moeten de installaties daarvoor in steeds grooter aantal uit het buitenland
komen?
De Ver. Staten van N.-A. stelden na de verovering van Cuba daar een
Consul-Generaal aan. Engeland deed dit in Egypte, en waar dat land in zijn Ind.
koloniën geen handelsagenten heeft, zien we een afbrokkeling van Engelands handel
en nijverheid. Bevreemden moet ons dat niet; ambtenaren moeten onpartijdig zijn,
van hen is bevordering van de vaderlandsche nijverheid en handel niet altijd te
verwachten. Had Nederland in deze koloniën een Consul-Generaal met enkele
beroepsconsuls, dan werd ons land op de hoogte gehouden, zooals andere landen
over eigen koloniën worden ingelicht; nu missen we een waarschuwende stem als
de bakens verzet moeten worden.
*) Hoewel niet kan beoordeeld worden of de schrijver het in alle opzichten bij het rechte eind
heeft, nemen wij deze beschouwingen gaarne op, omdat er denkbeelden in worden aangegeven,
die de overdenking waard en waarvan de in toepassing brenging zeer zeker van groot belang
zou kunnen zijn.
Red.
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Dan is de Nederlander zeer cosmopolitisch aangelegd, waardoor hij onverschillig
is voor eigen fabrikaat, al is dit even goed en goedkoop als dat van andere landen en
waardoor ook nieuwe industrieën eerst langzaam in het eigen land veld winnen. De
vader landsliefde van den Nederlander toont zich in vereering onzer Koningin en
van overleden groote mannen, toont zich niet in aansluiting, kan dat ook niet, want
dan moest het ons geleerd zijn op de school, zooals elders wel gebeurt.
Een vergelijk moest gesloten worden tusschen alle deelen van den Nederl. Stam,
dus ook met de Indo's, om tot een duidelijke uiting van ons eigenbelang te komen.
Ook wordt de Nederl. Stam niet gediend door het uitzenden van steeds meer
ambtenaren, die alleen bij gunstige voorwaarden uitkomen, waardoor de secure
Hollander nog secuurder gemaakt wordt; al moet erkend worden, dat tal van flinke
jongelui onder groot risico hier in 't landelijke gaan. Ik ken ze, die zich onttrekken
aan het eentonige en gevaarlijke van dit landleven, waarbij steeds slechts één enkele
cultuur gedreven wordt, door na een vermoeienden tropischen dag nog in den
vooravond groote fietstochten te maken. Ook de lust om in Indië officier te worden,
was altijd groot, terwijl de gevaren vele waren, en de betaling tot voor kort gering.
De toeneming van betrekkingen, alleen voor Nederlanders beschikbaar, is hoogst
kostbaar, drukt op de begrooting, bemoeilijkt de uitvoering van productieve werken.
Reeds is men begonnen Inlanders tot officier op te leiden; bij het onderwijs moet dat
voorbeeld gevolgd worden, nu Holl.-Chineesche en Holl.-Inscholen worden opgericht.
Zijn de onderwijzers op deze scholen Chineezen en Inlanders op inkomsten, die een
derde bedragen van die der Europ. onderwijzers, waartoe de goedkoope levenswijze
hier zich leent, dan is groote uitbreiding mogelijk; op de normaalscholen zouden
uitsluitend Nederlandsche onderwijzers moeten zijn.
Doch al sprak hier iedere Chinees en iedere Inlander Hollandsch, dan wordt
daarmede nog geen Nederl. belang gediend; dat wordt bevorderd door uitbreiding
van Nederl. arbeid, hier en in 't buitenland. De toename der bevolking is in ons landje
zeer aanzienlijk, 't is daarom noodig, dat men de bronnen van arbeid opspoort.
Waar Nederland niet of nauwelijks mededingt in bepaalde industrieën, moet
gestreefd worden, die in 't land te brengen. Ik lees van commissies, die 's winters
gevormd worden, om werkloozen te helpen, wijze wetten worden gemaakt om de
arbeiders te verzekeren, doch ik mis een streven om den arbeid zelf te doen toenemen.
Eenigen tijd geleden las ik een artikel over de Nederl. middenstandsbeweging;
wat me daarin opviel, was het totale gemis aan aansporing om den nationalen arbeid
op te voeren; wel las ik, hoe men petten enz. in 't buitenland bestelt. Zoo mist de
Nederlander belangstelling voor eigen arbeid.
Vele middelen kunnen tot verbetering leiden; hier volgen eenige denkbeelden, die
ik voor beter geef, waaronder er echter zijn die mogelijk aanbeveling verdienen, en
daarom onder de aandacht worden gebracht.
Aan de jeugd worde geleerd, dat vaderlandsliefde bestaat in aansluiting; voor het
ontvankelijk gemoed neme men ook uiterlijk vertoon.
Voor groote nationale gebeurtenissen als het afloopen van een groot stoomschip,
de opening van den eersten electrischen spoorweg, door Nederlanders in Nederland
gebouwd, worden door den Staat, in overleg met de Maatschappij, studeerenden
uitgenoodigd; zij zullen teruggekomen, ons land helpen opbouwen, waar dit nu veelal
wordt afgebroken.
De Staat drage aan een Nederl. Mij. den bouw van een electr. spoorweg op, bijv.
van Amsterdam naar Rotterdam; met de Ind. Regeering worde in overleg getreden
om aan die Mij. den bouw der in Indië aan te leggen electr. spoorwegen op te dragen.
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In Amsterdam en Rotterdam worden inrichtingen geopend, waar het winkelvak
voor het buitenland worde onderwezen, en waaraan monsterkamers worden
verbonden. Om op die handelsscholen geplaatst
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te worden, dragen kunst- en andere nijveren de jongelieden voor, die als zij van elders
komen een kleine toelage ontvangen.
Ook de Vereeniging ‘Het Buitenland’ werke in die richting. Naast warenkennis,
boekhouden en (facultatief) talen, als Spaansch voor Z.-Amerika en het gewone
dagelijksche omgang-maleisch voor onze koloniën, worde hun den zin voor orde
geleerd, dien de gemiddelde Nederlander thans mist. Men doe als in het buitenland,
slaagt het jongemensch, wil hij aan zijne zaken uitbreiding geven, dan springt de
inrichting te hulp, doch men vergete ook niet den in Indië geboren Indo-Nederlander,
den Chinees en Inlander.
Periodiek hebben tentoonstellingen plaats van artikelen, die in het land zelf niet
of weinig worden vervaardigd; de geldelijke prijzen zijn afhankelijk van de al of niet
dure installaties.
Hierbij zal ik het laten. Waar kleine landen als België en Denemarken met goed
gevolg streven naar uitbreiding van eigen arbeid, mag Nederland niet achterblijven,
moeten deze voorbeelden ons prikkelen om wegen te zoeken, die naar hetzelfde doel
leiden. Dat het bij ons zoo ontwikkelde parlementarisme door één belang alle partijen
verbinde is de wensch van
EEN PLANTER.

De voertaal tusschen europeesche en inlandsche ambtenaren.
Aan de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera, behalve die der
Vorstenlanden, is van wege de algemeene secretarie het volgend rondschrijven
verzonden:
De gouverneur-generaal heeft tot zijn leedwezen van verschillende zijden vernomen,
dat ook nu nog meermalen europeesche ambtenaren de door de regeering, bij de in
Bijblad no. 6118 en 6496 ogenomen aanschrijvingen, gegeven wenken en bevelen,
met betrekking tot de behandeling van inlandsche ambtenaren en beambten, in den
wind slaan en, in het bijzonder nog altijd bepaald weigeren zich met Nederlandsch
sprekende inlandsche ambtenaren in die taal te onderhouden, en, niettegenstaande
het te dien aanzien herhaaldelijk door de regeering kenbaar gemaakt stellig verlangen,
door hunne houding tegenover jongere prijaji's*) duidelijk doen blijken dat zij, liever
dan in het Nederlandsch, in de landstaal door hen wenschen te worden toegesproken.
De landvoogd kan en mag niet toelaten dat op dergelijke wijze zijne stellige bevelen
als ongeschreven worden beschouwd.
Niet alleen dat den Nederlandsch sprekenden inlandschen ambtenaren volle vrijheid
moet worden gelaten om die taal als voermiddel te gebruiken bij hunne aanrakingen
met europeesche ambtenaren, zij moeten daarin zelfs worden aangemoedigd. Er
zullen toch inlandsche ambtenaren zijn die, uit traditie en door ervaring geleerd,
zelve meenen der hormat te kort te doen wanneer zij zich tegenover een Europeaan
van eenigen rang van de hollandsche taal bedienen; er zullen er ook zijn, die
beschroomd zijn Hollandsch te spreken, omdat zij - terecht of ten onrechte - meenen,
zich in die taal niet vloeiend genoeg te kunnen uitdrukken. Een ernstig gemeend,
met tact en vooral met eene zekere mate van welwillendheid geuit woord van
*) Of prijahi's: inlandsche ambtenaren, ook voornamen, aanzienlijken.
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aanmoediging, zal in den regel voldoende zijn om in dergelijke gevallen den schroom
van de inlandsche ambtenaren te overwinnen.
Voorts zal de mogelijkheid in het oog zijn te houden, dat van de zijde van oudere,
niet Nederlandsch sprekende inlandsche ambtenaren uit verlegenheid voor hun eigen
gemis aan opleiding dan wel om andere redenen op hunne wèl Nederlandsch
sprekende onder- geschikten drang wordt uitgeoefend om zich tegenover de
europeesche ambtenaren van de landstaal te bedienen. Mocht van eene dergelijke
tegenwerking van d i e zijde blijken, dan zal daaraan onmiddellijk een einde moeten
worden gemaakt.
Op last van Z.E. deelt de 1e gouvernements-secretaris het vorenstaande mede en
roept de medewerking in opdat de wenschen der regeering ten deze den europeeschen
en v.z.n. ook den inlandschen ambtenaren nader worden kenbaar gemaakt en op de
nauwgezette naleving daarvan voortdurend toezicht worde gehouden, met verzoek
voorts om onmiddellijk te rapporteeren wanneer, op welke wijze ook, de bevelen
der regeering ter zake niet worden opgevolgd of tegengewerkt, zullende alsdan zeer
ernstige maatregelen tegen den betrokkene worden genomen.

Beknopt overzicht van de verslagen der
Groepsbestuursvergaderingen van Jan. tot Mei 1909.
In de vergadering van 8 Januari werden de geldelijke aangelegenheden der Groep
en de ‘Oproep’ tot het uitnoodigen van Z.K.H. Prins Hendrik tot een bezoek aan
Indië breedvoerig besproken.
In die van 5 Februari werd het plan tot dien Oproep nader vastgesteld en over de
tegenkanting ondervonden van de Afd. Semarang en van andere zijde beraadslaagd.
Tot vertegenwoordigers van het Verbond werden benoemd de heeren:
A.K.G. Reurslag te Tjilatjap;
J.P. Koster te Indramajoe, ter vervanging van J. Timmer, aan wien eervol ontslag
werd verleend;
J. Wegener te Soekaboemi; en
J.H. van Ketwich te Djember.
Besloten werd de nog aanwezige portretten van H.M. de Koningin en van De
Ruijter te verspreiden; medewerking te verleenen aan de bede voor Curaçao; den
datum der periodieke aftreding van de afgevaardigden voor Nederland, volgens den
rooster, vast te stellen op 31 Dec.; en samenwerking te zoeken met het
Centraal-Bureau voor vreemdelingenverkeer in Indië.
In de vergadering van 16 Februari werd ter vervanging van den heer J.G. Verdam
tot vertegenwoordiger te Makassar gekozen Mr. F. Vorstman.
Besproken werden de bezwaren in de pers tegen den Oproep aangevoerd;
vastgesteld werd de tekst voor de toelichting op dien Oproep.
De wenschelijkheid werd overwogen, cursussen op te richten voor Inlanders, die
Nederlandsch willen leeren, waar het onderwijs door ontwikkelde Nederlanders,
zonder vergoeding, zal worden gegeven; er zou in ieders kring moeite voor worden
gedaan.
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In die van 2 April werden ter vervanging van de aftredende leden La Chapelle en
Vermeer tot Groepsbestuursleden verkozen de heeren M.G. Hoekstra, directeur van
de Koningin Wilhelminaschool en Dr. J. Noordhoek Hegt, waarnemend directeur
der Inlandsche artsenschool.
De wenschelijkheid en de middelen werden besproken tot het verspreiden van
gekleurde portretten van H.M. de Koningin onder de Inlandsche bevolking; besloten
werd de medewerking van de afgevaardigden in Nederland in te roepen tot het
verkrijgen van gekleurde portretten.
Het oprichten van Jongelieden-Afdeelingen werd in overweging genomen, doch
tot nader uitgesteld.
Ter sprake werd gebracht het steunen eener vereeniging, die zich ten doel stelt
geld bijeen te brengen, om Indische jongens gelegenheid te geven in Nederland te
studeeren; op grond van schaarschte
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van gegevens werd besloten de beslissing aan te houden.
Voorts werden nog verschillende aangelegenheden van administratieven aard
besproken.
In de vergadering van 14 Mei werd het verschil met de Afd. Semarang nader
behandeld; door verdere briefwisseling met het bestuur dier Afd. zou getracht worden
de zaak tot een einde te brengen.
Besproken werd, hoe, op welke wijze, openbaarheid zal gegeven worden aan de
handteekeningen die den Oproep gesteund hebben; een Commissie, die tevens het
rekest aan Z.K.H. den Prins zal opstellen, zou deze aangelegenheid nader uitmaken.
Het werkplan voor de propaganda-commissie werd nader besproken en de heer
Middelberg tot lid dier commissie benoemd.
Besloten werd aan de Vereeniging het ‘Nederlandsch Indisch Tooneel’ door
aanbeveling steun te verleenen.
Andere aangelegenheden, zooals een rekest in zake Gouvernementsstudiebeurzen
voor Indische jongelieden werden nog in onderzoek gelaten.
De vertegenwoordiger te Medan, de heer K. B a a r t is, wegens drukke bezigheden,
als zoodanig afgetreden.

Afd. Batavia.
Als lid van het Afd.-bestuur is opgetreden Raden Mas Ario Dhipokoetoemo, patih*)
van Batavia.

Afdeeling Semarang.
heeft Heije herdacht in Maart. Dr. Z. Stokvis hield de openingsrede, jongejuffrouw
L. van Lennep en een Javaansch jongeling, R.M. Soerjopoetro droegen verzen van
den dichter voor. Voorts zong een meisjeskoor, onder leiding van den heer Verschuil
en op de piano begeleid door Dr. Benjamins, Heije-liederen; ten slotte trad de
baryton-zanger P. van Efveren van Pati met een reeks Nederlandsche liederen op.
De Locomotief noemt de Heije-herdenking der Afd. Semarang goed geslaagd.

West-Indië
Uit het 6e jaarverslag der Groep Suriname.
Het jaar 1908 gaf reden tot tevredenheid. De aanwas der leden kan niet onbeteekenend
genoemd worden. Hiertegenover moet het bestuur tot zijn leedwezen melding maken
van het feit, dat wegens wanbetaling een groot getal zijner leden moest worden
afgevoerd.
Het blijft een eigenaardig verschijnsel, dat zich steeds bij het uitzicht van eene
uitvoering of lezing een groot aantal leden melden, hetgeen wel eenigszins twijfel
*) De patih is oorspronkelijk de plaatsvervanger of vertegenwoordiger van den Vorst, ook wel
de raadsman; de regenten op Java hebben ook hunne patih's, die tegenwoordig tevens
districtshoofden zijn van het district, waar de regent zetelt.
De titel patih is dus een ambtstitel. Red.
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doet rijzen aan den ernst van velen om deel uit te maken van het Verbond om zijne
beginselen alléén.
Evenals vorige jaren wordt de belangstelling van overheid en burgerij dankbaar
erkend. De krachtige steun van het Hoofdbestuur vindt eveneens hier een woord van
dankbare erkenning. In alle opzichten was de verhouding met Dordrecht aangenaam
en de samenwerking met het Hoofdbestuur vruchtbaar.
De geldelijke toestand van de Groep is niet schitterend, aangezien de uitgaven nog
steeds de inkomsten overtreffen.
De bestuurswerkzaamheden zijn thans als volgt verdeeld.
Voorzitter: F.C. Curiel; onder-voorzitter: H.J.C.P. Boertje; 1e secretaris: Fred.
Oudschans Dentz; 2e secretaris: S. da Silva; penningmeester: C. van Drimmelen;
leden: E.B.J. Luitink, Dr. H.J. van der Schroeff, J.M. da Costa en D. Fernandes Jr.
Door vertrek als anderszins verloor het bestuur de meeste vertegenwoordigers in
de districten.
Het aantal leden bedroeg op 31 Dec. 1908 508.
De leeszaal kreeg langzamerhand een gezellig aanzien door aanschaffing van
meubelen. Een kaart van Paramaribo en omstreken, geteekend door den 1en Luit.
der Infanterie, V.F.J. Boumeester, en een afdruk van het wapen van het Koninkrijk
der Nederlanden en van den Koning der Nederlanden, van Zijne Excellentie den
Gouverneur ten geschenke ontvangen, vonden er een plaats.
Het bezoek aan de leeszaal, ofschoon niet onbevredigend, is nog niet talrijk.
Uit de Garnizoensbibliotheek werden door tusschenkomst van het Verbond 560
boeken ter lezing uitgereikt en 271 van de aan het Verbond toebehoorende boeken.
Het bestuur kocht uit het fonds voor het maatschappelijk werk geschonken, voor
uitbreiding zijner boekerij 72 werken aan. Het aantal nummers bedraagt thans 177.
Het jaar werd geopend met een lichtbeeldenavond met voordracht op 22 Januari
over land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, door den heer B. Immink.
Daarop volgde een groote buitengewoon geslaagde k u n s t a v o n d in het gebouw
‘Thalia’ op 13 Februari.
Den 16en Maart verspreidde het bestuur een rondschrijven door de Kolonie in
zake het gebruik van vreemde woorden, met deze opwekking tot slot: ‘Steunt de
Nederlandsche nijverheid, houdt het Nederlandsch volkskarakter en de Nederlandsche
zeden en gewoonten hoog en houdt uw moedertaal ineere.’
Een gelukkige gedachte was het van den ingenieur Loman om voor het Verbond
op zoo bevattelijke en aangename wijze eene lezing te houden (11 Mei) over ‘de
toekomst van Curaçao als Nederlandsche wereldhaven in West-Indië.’
Het belang van dit onderwerp deed het bestuur besluiten de lezing van den heer
Loman in druk te doen verschijnen en te verspreiden in kolonie en moederland.
De laatste bijeenkomst had 1 October plaats voor de Potgieter-herdenking.
Aan de inrichting ter verpleging van lepralijders ‘Groot-Catillon’ en het kantoor
van den directeur van het abattoir werd een gekleurd portret van H.M. de Koningin
ten geschenke gegeven.
Uit het fonds, in 1907 geschonken aan de Groep voor het maatschappelijk werk,
werd aan de studievereeniging ‘Minerva’ een gift van f 75. - verleend in verband met
de uitzending naar Nederland van een jongeling. Het A.N.V. droeg uit dit fonds
eveneens f 150. - bij voor de voltooiing der studie van een jongeling op de
Kweekschool van Zeevaart in Amsterdam.
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Van den toondichter J.P. Wiertz te Delft werden door tusschenkomst van het
Hoofdbestuur 50 liederenbundels ten geschenke ontvangen. Deze werden kosteloos
uitgereikt aan 40 scholen in de kolonie, n.l. 24 in de stad en 16 in de districten.
Ten verkoop zond het Hoofdbestuur 60 A.N.V.- liederen.
Op 1 Maart 1908 had voor de schoolkinderen de Heije-herdenking plaats; de
Hudson-Fulton gedachtenisviering in September heeft de aandacht van 't
Groepsbestuur; verschillende lezingen worden voorbereid, evenals eene uitvoering
door een gemengd vierstemmig koor.
De toekomst wordt blijmoedig tegemoet gegaan, in-

Neerlandia. Jaargang 13

167
dachtig aan de spreuk onzer vaderen: ‘Eendracht maakt macht.’
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Secretaris.

Van de Groep Ned. Antillen.
Bestuursvergadering gehouden op den 15en Mei, ten huize van den heer Moses S.L.
Maduro.
Ingekomen stukken:
Jaarverslag van Groep Nederland over 1908, dat de secretaris onder de
bestuursleden ter lezing zal laten rondgaan;
Brief van Afdeeling Bonaire, mededeelende dat zij van het plaatselijk bestuur
steun had gekregen, om de geboorte van de Prinses te vieren en dat H.M. ‘De Ruijter’
het bestuur in staat gesteld heeft om de schoolkinderen te onthalen;
Brief van den heer C.J. Krijt met verzoek aan het bestuur der Groep de studiebeurs
zijner kinderen voor 1910 te vernieuwen. Aan dit verzoek is voldaan.
De penningmeester doet verslag van den toestand der kas ter leniging van armoede.
Het bestuur besloot een o n d e r s t e u n i n g s f o n d s van het Alg. Ned. Verbond op
te richten, dat als basis hebben zal de gelden, die te laat zijn ingekomen, om nog
gedurende het geschil met Venezuela te worden uitgedeeld. Het bestuur zal eene
algemeene vergadering bijeen roepen en eene commissie benoemen, die belast zal
worden met het beheer van dat fonds. In die vergadering zal ook rekening en
verantwoording van de ingekomen gelden en van de uitdeelingen dier gelden worden
overgelegd.
De voorzitter vestigt de aandacht van het bestuur op een redactie-artikel, dat niet
juist weergeeft het in de laatste algemeene vergadering omtrent het voorstel Querido
verhandelde en tegenspreekt een door onze vertegenwoordigers in Nederland in de
Nieuwe Courant geplaatst stuk. Het bestuur besluit een door den voorzitter opgestelden
brief, die het behandelde in de algemeene vergadering voor wat betreft het voorstel
om te ijveren voor kiesrecht, met juistheid weergeeft, aan De Wekker te richten met
verzoek den brief te willen opnemen.
Het bestuur besluit o.a. dat in Augustus of September a.s. een feestavond zal
worden gehouden. Ook zal worden getracht heeren en dames bij elkander te krijgen,
die van tijd tot tijd voordrachten zullen willen houden. Aan de vertegenwoordigers
is reeds muziek verzocht voor den a.s. feestavond.
De Secretaris,
C.S. GORSIRA J.P.Ez.

Ingezonden
Uit Belgisch Limburg.
Iederen dag schijnt Vlaamsch-België zich meer aan te sluiten bij zijn stamverwant
Noord-Nederland. Daarvan hier de voorteekenen aan te stippen, zou ons voor 't
oogenblik te ver brengen. Vooral de provincie Limburg schijnt allengskens meer en
meer te gevoelen niet enkel voor stam en taal van zijn Noorderbroeders maar zelfs
voor het vorstelijk huis van Nederland. Zoo kon men onlangs in Limburg's
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hoofdplaats, in den loop eener zelfde week, op twee verschillende plaatsen, eenen
welgeslaagden liederavond bijwonen, en in beide gevallen was het laatste lied dat
gezongen werd: N e ê r l a n d s b l i j v e r w a c h t i n g , door onzen jeugdigen en
talentvollen componist De Vocht zelf uitgevoerd. De gansche zaal scheen werkelijk
met even veel gloed in dezelfde hoop op te gaan, als Noord-Nederland. De Vlamingen
schijnen Koningin Wilhelmina iederen dag meer en meer te beschouwen als hunnen
beschermengel op 't gebied hunner moedertaal. Een verschijnsel dat we allergunstigst
mogen noemen, voorwaar!

Het Nederlandsch bij de Walen.
Alhoewel men het er nu reeds sedert jaren over eens is dat in een tweetalig land als
het onze iedere Belg de twee landstalen zoo grondig mogelijk behoort te kennen,
schijnt men in zekere gedeelten van het Walenland in het officieel middelbaar
onderwijs daar nog geen rekening mee te houden, want tot mijn groote verwondering
vernam ik onlangs dat in het Koninklijk Athenaeum der stad Luik, alsmede in nog
een paar andere Athenaea der oostelijke grens van België, het onderwijs in het
Nederlandsch, min of meer, op gelijken voet gesteld wordt met het Engelsch. De
meestgesprokene der twee landstalen op ééne lijn met eene v r e e m d e taal, die
n o o i t in Luik gehoord wordt en wier gebied in een overzeesch land ligt! 't Is om
zijn ooren niet te gelooven, wanneer men u zoo iets vertelt en het feit dient door
middel van het wereldblad van den Nederlandschen stam alom bekend te worden,
dat men zekere jonge Belgen uit het Walenland hunne tweede landstaal leert precies
als een vreemd idioom, het Engelsch. En de mannen die, een paar jaar later, van die
jongelieden op een staatsexamen de kennis der t w e e talen eischen, kunnen zonder
blozen zoo een toestand aanzien, waaraan ze gedeeltelijk schuld hebben! Waar is de
man die zulk een abnormalen toestand, zoo iets ongehoords eens bij gelegenheid te
berde brengt in onze Kamer van Volksvertegenwoordigers?
ERN. VAN SOEST.
H a s s e l t (België), 11 April 1909.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van de volgende zinsnede in het Januari-nummer van Neerlandia;
hoofd: Oost-Indië,
(niets blijkt te weten), ‘van de waarheid, dat tot nog toe alléén door Hollanders een
dok over zee gebracht kan worden’.
neem ik de vrijheid u eenige nadere gegevens te verstrekken, welke wellicht niet
algemeen bekend zijn onder de lezers van uw tijdschrift.
Dank zij het succes, welke eene Rotferdamsche firma steeds gehad heeft met het
sleepen over den Oceaan van dokken en andere voorwerpen, welke door hunne
afmetingen of vorm zeer moeilijk te besturen zijn bij zware zee, is het haar gelukt
voor dit speciale werk de Engelsche sleepers uit de markt te dringen, zoodat sedert
jaren de Engelsche regeering door Hollanders hare dokken laat sleepen naar hare
overzeesche vlootstations, aangezien zij anders de dokken niet kan verzekeren tegen
schade gedurende de reis.
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Bij het sleepen van pontons en baggermolens door boven aangeduide firma, vragen
de verzekeringmaatschappijen steeds minder premie dan wanneer het aan andere
reeders wordt uitbesteed.
Toen in het najaar 1907 de ‘Mauretania’ (met haar zusterschip de ‘Lusitania’, de
trots der Engelsche industrie), ongeballast van New-Castle c/Tyne, naar zee moest
worden gesleept, vertrouwden de scheepsbouwers dit werk, zoo lastig door het groote
windvlak van het schip en het smalle vaarwater, toe aan twee krachtige sleepbooten
dier zelfde firma. De hierover ontstane storm van verontwaardiging in de Engelsche
bladen, had wel is waar tengevolge dat de tweede maal Engelsche sleepbooten werden
gebruikt, maar dit bewijst slechts dat zij het aandorsten nadat een ander het hen had
voorgedaan.
Hoogachtend,
Uw dienstwillige,
A. PLATE Hzn.
Budapest.
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Schelknopjes-Fransch in Hollandsche hotels.
De Hotelhouder, officieel orgaan van den Nederl. Hotelhoudersbond, is een beetje
geschrokken van mijn stukje in het Mei-nummer van Neerlandia, over het
schelknopjes-Fransch in een Utrechtsen hotel. Tot antwoord zet het blad in het
nummer van 19 Juni 1909 mij een schotel voor, die misschien nog het best met
‘bouillabaise’, den naam van zeker Parijsch gerecht, te bestempelen is. Ik weet althans
geen goede Hollandsche betiteling voor dit voortbrengsel van culinairen ijver, waaraan
het pikante in den vorm van ‘onkunde’, ‘weinige kennis van dingen waarover
(sommige menschen), schrijven’, ‘nare betweters’, ‘uitingen van onrijpe
ontwikkeling’, ‘bekrompenheid’ en wat dies meer zij, niet ontbreekt.
In het 3 kolommen lange stuk, dat voor de helft uit overdrukken uit Neerlandia en
De Kampioen is samengesteld, leest men, dat met sommelier de
‘hotel-restaurant-kellner’ wordt bedoeld. En uit het Offertenblatt des internat.
Hotelbes.-Vereins (dat de houder van het genoemde Hotel zoo vriendelijk was, mij
toe te zenden), blijkt dat als v a k t e r m het woord ‘sommelier’ méér in gebruik is,
althans in de Nederlandsche, Duitsche en Belgische hotels; merkwaardig genoeg
komt in de 8 bldz. g e e n e n k e l F r a n s c h h o t e l voor.
We lezen in het Offertenblatt van sommeliers d'etage, s. de restaurant, s. de salle,
enz. Onder de eersten zou men dus b.v. moeten verstaan
verdiepings-hotel-restaurant-kellners; dat het er met de woordverklaring van De
Hotelhouder niet beter op wordt, is niet mijne schuld. Maar hoe het zij, al was de
uitdrukking ‘sommelier’ (wie bezorgt me nu eens de afleiding van dit woord?), in
het besproken geval ook nog zoo juist en ik zelf, om met Justus van Maurik te spreken,
het grootste ezelsveulen van Japan, dat neemt niet weg de billijkheid van den eisch:
In de hotels van Nederland behoort een Nederlander voor
zijn Nederlandsch geld met Nederlandsche taal bediend te
worden.
‘Slaet al wat Kwaepenninck is,
Slaet Kwaepenninck aen den disch!’*)

Wie dat niet wil inzien, wie hardnekkig een vreemde taal de alleenheerschappij wil
doen voeren uit vrees voor niet voornaam genoeg te worden gehouden; wie niet
begrijpen wil dat hij daardoor het nationaal gevoel beleedigt, loopt niet alleen
m a t e r i e e l gevaar, doch ook m o r e e l in dien zin, dat men hem gaat rangschikken
onder de (ik gebruik de Spaansche peper-termen van De Hotelhouder) ‘nare
betweters’; onder hen, die geplaagd worden door ‘onkunde’, ‘onrijpe ontwikkeling’
en ‘bekrompenheid’.
Daarom bewijst het Offic. org. v.d. Hotelhoudersbond zijnen lezers geen dienst,
met ze te willen stijven in hunne verachting voor de moedertaal. Laat De Hotelhouder
letten op de teekenen des tijds; laat het blad bedenken, dat onder de dertienduizend
lezers van Neerlandia met enkel behoort, ‘'n zekere v.d. S. uit een plaatsje ergens in
de buurt van H.’, doch dat daaronder zijn mannen met klinkende namen, van hooge
ontwikkeling, tot de invloedrijksten in den lande en in de koloniën te rekenen, die,
ik ben er van overtuigd, geheel aan Neerlandia's zijde staan.
*) Gezelle. Dichtoefeningen.
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De Hotelhouder vermeldt ten slotte een (een vermoedelijk anoniem) dreigement
aan den eigenaar van de besproken inrichting: ‘Verandert uwe Fransche benamingen,
want anders zal ik in de Touringclub propaganda gaan maken en onder mijne
kennissen van andere hotels gebruik maken in U.’ - Dat is niet zeer vriendelijk. - Mij
komt het intusschen voor te zijn het werk van een grappenmaker; misschien wel van
dezelfde soort, die den eigenaar ertoe bracht, mij De Hotelhouder te zenden met de
kantteekening: ‘Het zal mij zeer aangenaam zijn u mijn hotel verder n i e t m e e r
b e z o e k t ’ (!!)
L.F. VAN DER SMAN, Arts.
G e e s t h a c h t , 3 Juli 1909.

Naschrift.
In de woordenboeken vindt men voor sommelier: keldermeester, spijsverzorger,
bottelier.
‘Die mijnheer, die volgens zijn zeggen zoo goed met de Parijsche hotels op de
hoogte is’ (Ingezonden stuk Kampioen 18 Juni), is dus volkomen in zin recht, wanneer
hij den sommelier ‘kelderen’ wil. Dat er Fransche hotels zijn, waar dit woord verkeerd
gebruikt wordt, is geen reden tot navolging.
Wanneer zal men nu eens in Nederland den ‘kellner’ gaan kelderen, om den
eerzamen ‘bediende’ van vroeger op den troon te herstellen? Komaan, Hôtel der
Nederlanden, geef eens een goed voorbeeld!

Het Ned. op postwissels voor het Buitenland.
Mijnheer de Redacteur,
De vorige maand bood ik, op het postkantoor te Uden, een postwissel ter verzending
naar Leuven. Ik had het bedrag aangegeven in het Nederlandsch: elf francs: m i j n
p o s t w i s s e l w e r d g e w e i g e r d . Ik moest schrijven: O n z e f r a n c s .
Onze postbeambten zullen ongetwijfeld wel volgens hun voorschriften hebben
gehandeld. Maar is 't niet vreemd, dat, uit Holland naar Leuven, de verzending niet
geschieden mag door 'n postwissel in 't Nederlandsch? Waarom Fransch? Er is één
internationale taal, werd mij geantwoord: het Fransch; zoodra het buitenland er mee
gemoeid is, m o e t het Fransch worden gebezigd.
Tegenover dit antwoord - het volgende:
Vóór drie weken kreeg ik een kistje gezonden uit Gent. De gedrukte vrachtbrief
was tweetalig. A l het ingevulde was Nederlandsch. Dat had er wèl dóór gekund!
Wat r e d e l i j k i s bij de spoorwegen, is dat soms o n r e d e l i j k bij de posterijen?
Mijnheer de Redacteur, u zoudt mij groot genoegen doen met eenige inlichting
omtrent deze vraag:
Ben ik v e r p l i c h t op een postwissel naar Vlaamsch-België Fransch te schrijven?
Vertrouwend dat u mij in Neerlandia te woord zult staan, blijf ik, Mijnheer de
Redacteur, bij voorbaat, dankend,
Na genegen groet,
H. LINNEBANK,
Kruisheer.
U d e n , Hooimaand, 1909.
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Wij kunnen den geachten inzender meedeelen, dat de bewuste postbeambte zijn
bevoegdheid te buiten ging.
De geldswaarde moet in francs worden uitgedrukt, het getal behoeft niet in het
Fransch te worden geschreven.
Red.

Mededeelingen en allerlei
Juridische- en Algemeene Vacantieleergang te Leiden.
De Studenten-Afdeeling Leiden van het A.N.V. heeft dit jaar twee vacantieleergangen
ingericht. Eén voor Vlaamsche rechtsgeleerden en één, zooals in de vorige vier jaren,
voor studenten van alle faculteiten.
De juridische leergang heeft ten doel de Vlaamsche rechtsgeleerden op de hoogte
te brengen van de Ne-

Neerlandia. Jaargang 13

169
derlandsche rechtstermen. De afdeeling hoopt op eene goede opkomst van Vlaamsche
rechtsgeleerden, doctores juris, daar het plan reeds eenigen tijd geleden in België
zelf geopperd is geworden.
De colleges voor dezen leergang zullen gegeven worden door Prof. Mr. C. van
Vollenhoven en door Mr. Menno Rijke. De laatstgenoemde zal spreken over: hetgeen
nationaal is in het Nederlandsche zeerecht.
De juridische deelnemers zullen ook in de gelegenheid zijn om enkele college's
te volgen van den algemeenen leergang. Zij kunnen ook alle uitstapjes (naar
Amsterdam, Den Haag en Scheveningen, Delft, Rotterdam en Dordrecht) en
boottochten (langs de Hollandsche meren en op de Maas) meemaken.
De colleges van den algemeenen leergang worden gegeven door de Hoogleeraren:
Dr. G.C. Vosmaer, Dr. L. Knappert en Dr. J. van Leeuwen. Achtereenvolgens zullen
de onderwerpen zijn:
Iets over de dierlijke organismen, die de slaapziekte en malaria veroorzaken;
Het zedelijke leven ten onzent in de 18e eeuw, en
Iets over de Grieksche comoedie.
Het doel van de vacantieleergangen te Leiden behoeven wij niet meer te herhalen,
daar 1909 reeds een lustrumjaar voor hen is.
Beide leergangen zullen aanvangen Woensdag den 15en September en veertien
dagen duren. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
R. VAN EECKE,
Commissaris voor den Vacantieleergang,
Apothekersdijk 30, Leiden.

Elk volk zijn taal.
In het Engelsche weekblad Nation van 19 Juni klaagt een ongenoemde over het
verdwijnen van het dialect in het Engelsch. De taal, vindt hij, wordt er kleurloos
door. Ze verliest karakter. Maar niet alleen in het Engelsch, in alle talen zou hij het
teekenende van de Gewestelijke spraken behouden willen zien. Hij zou 't een
troosteloozen toestand vinden, als al de wereld Volapük of Esperanto of Engelsch
sprak. Elk volk zijn taal. En dan bedoelt hij niet de bewoners van een rijk, maar reeds
het volk van een landstreek, van een dorp desnoods.
De schrijver zegt in den loop van zijn betoog een aantal frissche dingen, waarmede
wij ons voordeel kunnen doen. De Afrikaanders kunnen er b.v. uit leeren, dat niet
alle Britten hun zoo gauw mogelijk het Engelsche taalbuis willen aantrekken (het
volgende nummer van de Nation bevatte drie brieven van Britten, die 't met den
schrijver eens zijn).
Wij geven nu zonder verband enkele zinnen weer uit het opstel van de Nation:
Het heilige karakter van de taal wordt goed uitgedrukt in het woord moedertaal.
De taal komt van de gemeenschap, waarin het kind is geboren; zij gaat van geslacht
op geslacht over en zit vast aan de plek; ze is voor het kind een erfstuk, behoorende
bij dat hoekje van de aarde, waar het is geboren; ze heeft de kleur van de bergen daar
of den zilten geur van de zee.
De taal en het land zijn één. Uit deze overgeleverde en gewestelijke taal komen
de groote boeken van de wereld voort, gevuld met de innerlijkste ervaringen van het
volksleger.
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Tegenwoordig wordt dat alles veranderd. De overgeleverde en plaatselijke taal,
wisselend in elk deel van Engeland (of zeg Nederland of een ander land), wordt
vervangen door een vreemde boeketaal, of liever nog krantetaal, die geen wortel
heeft in den grond of het verleden van het volk en zijn kinderen van buiten wordt
opgelegd. De oude schrijvers schreven zulk goed Engelsch, omdat zij de taal schreven,
die de menschen alle dag spraken (Lees Tom Jones, the Vicar of Wakefield enz.).
Maar tegenwoordig spreekt het Engelsche volk een taal, aan de boeken ontleend.
Wij schrijven en spreken allen als kranten.
Elke gemeenschap moest zijn eigen dialect, zijn eigen spraak hebben. Dialect is
taal, gesproken zooals de menschen het 't aangenaamst en 't makkelijkst vinden.
Er is niets waarvan de schrijver zoo rilt als het denkbeeld van ‘een algemeene
taal’. Geen erger nachtmerrie kent hij dan de heele wereld gehuld in een enkel
gewaagd van Esperanto, Volapük of het Engelsch. Het zou het eind zijn van al wat
bekoorlijk en schilderachtig is in het leven.
Een van de briefschrijvers - Neal Green uit Grimsby - drukt die gedachte zoo uit:
Over de heele wereld geschreven te zien staan: English Spoken Here (Men spreekt
hier Engelsch) zou het leven slechts somberder en onbelangwekkender maken.

Nieuwe Zelfst. Afd.
Te Fiume is door de goede zorgen van de heeren P. Koster en R. Venema een Zelfst.
Afdeeling van het A.N.V. opgericht.

Een bizonder goedkoop boek
zal de B l o e m l e z i n g u i t d e We r e l d b i b l i o t h e e k worden die de M i j .
v a n G o e d e e n G o e k o o p e l e c t u u r in voorbereiding heeft. Een deel van
ongeveer 500 bldz., met afbeeldingen, voor 12½ cent! Het is bedoeld, natuurlijk, om
de belangstelling in de reeds in de bibliotheek verschenen werken, bij den lezer te
prikkelen. De oplaag wordt 10.000 exempl. Voorloopig niet meer. Men kan het thans
reeds bestellen, bij den boekhandel of bij de uitgevers, Overtoom 230, Amsterdam.
De zelfde uitgevers-maatschappij bericht ons dat zij, op verzoek van verschillende
zijden, om de lezing van den redacteur der Wereldbibliotheek over B o e k e n ,
S c h r i j v e r s e n L e z e r s opgenomen in D e P l o e g , binnen veler bereik te
brengen, deze lezing thans afzonderlijk uitgeeft, en vijfduizend ex. ter verspreiding
laat drukken. Wie 2½ cent voor frankeering toezendt ontvangt, zoolang de voorraad
strekt, een exempl. om niet. Later wordt de prijs 10 cent.

Het Ned. op de paspoorten van 't buitenland.
Naar aanleiding van het aan Z.Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken gericht
adres in zake ‘Het Ned. op de paspoorten in het buitenland’ voorkomende in de
April-aflevering van Neerlandia, wijst een buitenlandsch lid nog op de zeer verkeerde
en volstrekt ongegronde gewoonte om op de paspoorten o.a. voor Rumenië de
voornamen van de belanghebbenden in het Fransch vertaald te vermelden.
Dat deze gewoonte verkeerd is en tot moeilijkheden aanleiding kan geven, heeft
hij ondervonden bij het afhalen van een aangeteekenden brief aan het postkantoor.
Hij schrijft:
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Om den brief in ontvangst te kunnen nemen moest ik met mijn paspoort bewijzen,
dat ik de geadresseerde van den brief was. Op grond van het feit nu, dat één der
voorletters van het adres niet overeenstemde met die van het paspoort (Karel - Charles)
weigerde de postbeambte den brief uit te reiken. Eerst na lang over en weer praten
kon ik den brief toen in ontvangst nemen.
Daar dergelijke en andere gevallen zich in de praktijk meer kunnen voordoen is
het niet van belang ontbloot de persoonsnamen onvertaald in de paspoorten op te
nemen.
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Ned. en Ind. Landbouw- en Boschwezen.
Door het Bestuur der Vereeniging ‘Studiebelangen’, officieel vertegenwoordigend
lichaam der studeerenden aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
te Wageningen is een geschrift samengesteld over: D e To e k o m s t i n e n d e
Opleiding voor den Nederlandschen en Indischen Landbouw
e n h e t B o s c h w e z e n , waarvan thans de derde verbeterde en vermeerderde druk
is verschenen.
Aan belangstellenden in Nederland verschaft het Bestuur van ‘Studiebelangen’
(Secretaris: de heer Th. L. Slinkers, Hoogstraat 188, Wageningen), inlichtingen.
Aan belangstellende Nederlanders en Stamverwanten in den vreemde wordt op
aanvraag gaarne een exemplaar van het geschrift toegezonden door den heer G.B.C.
van der Feen, Secretaris der Studenten-Afdeeling Wageningen van het Alg. Ned.
Verbond.

Holland op zijn best.
Een Ned. vioolmaker.
Reeds sedert geruimen tijd houdt Dr. G.J. van Leeuwen te 's Gravenhage zich bezig
met het maken van violen en hij heeft succes. Zelfs hebben de leden van het
Boheemsche Strijkkwartet hem opgedragen eenige instrumenten voor hen te maken,
een onderscheiding, die wel met een ‘hoogste bekroning’ gelijkgesteld mag worden.
Na hem zelf zijn instrumenten te hebben hooren bespelen in het openbaar verklaart
een muziek-verslaggever van de N.R. Ct., dat ‘op overtuigende wijze is gebleken,
dat wij in Dr. Van Leeuwen een vioolmaker van buitengewoon talent bezitten.’

De Hollandsche wetenschap.
Ter gelegenheid van het groot internationaal Congres, betreffende het hersenonderzoek
in Juni te Amsterdam gehouden, heeft Prof. Camillo Golgi, hoogleeraar in de
algemeene pathologie te Pavia, Italië, den 8en Juni een voordracht uitgesproken in
tegenwoordigheid van verschillende binnen- en buitenlandsche professoren.
In deze rede begon Prof. Golgi met hulde te brengen aan de groote geneeskundigen,
die Holland van de vroegste tijden af aan het hoofd der medische wetenschap hebben
geplaatst en het nog als zoodanig doen staan onder de eerste naties der wereld.

Holl. brandkasten in het buitenland.
Dat onze Nederlandsche nijverheid zich naar buiten baan breekt en daarbij kan
wedijveren met het buitenland, blijkt weer uit eene bestelling van 26 brandkasten,
die het Hoofdbestuur der Rumeensche spoorwegen opdroeg aan de firma Lips te
Dordrecht.
Niet minder dan 15 huizen (Fransche, Duitsche, Engelsche, Oostenrijksche en
Rumeensche) namen aan de inschrijving deel.
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De firma Lips behoorde tot de hoogste inschrijvers, maar de keuringscommissie
oordeelde de Dordtsche brandkasten het best van samenstel.

Verkorte Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over
1908.
Ontvangsten.
1. Voordeelig saldo van 1907

f 1366.445

Afschrijvingen in 1908

f 52.25

f 1314.195

2. Bijdragen van de Groepen

f 15075.74

3. Bijdragen van de Zelfst. Afdeelingen

f 760.18

4. Gekweekte rente

f 90.66

5. Buitengewone ontvangsten

f 3685. -

6. Opbrengst uitgaven A.N.V.

f 91.97
_____
f 21017.745

Uitgaven.
1. Buitengewone uitgaven

f 6155.575

2. Lidmaatschappen

f 331.63

3. Redactie en uitgave Neerlandia

f 7966.855

4. Drukwerk, kantoorbehoeften en porto's f 895.725
5. Verschotten van Bestuursleden

f 528.195

6. Toelage en reiskosten voor den
propagandist

f 2258.385

7. Salarissen, enz.

f 1579.335

8. Kantoorhuur, belasting en onderhoud f 223.44
enz.
9. Voordeelig saldo over 1908*)

f 1078.605

(w.g.) H.J. KIEWIET DE JONGE, Voorzitter.
(w.g.) W. DICKE, Secretaris-Penningmeester.
Goedgekeurd door de Commissie, volgens art. 6 der Statuten:
Voor Groep Nederland:

J. VAN WAGENINGEN.

Voor Groep België:

H.J.M. TIJSSENS.

Voor Groep Suriname:

THOE SCHWARTZENBERG.

*) Indien Groep Ned. Indië over 1907 en 1908 afdraagt.
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Voor Groep Ned. Antil.:

F. AGTERBERG

Aan het Hoofdbestuur van het A.N.V.
De Commissie belast met het nazien der rekening en verantwoording van den
penningmeester over het jaar 1908, verklaart hiermede de rekening te hebben
nagezien, met de stukken vergeleken en goedgekeurd en zegt hierbij dank aan den
penningmeester voor zijn beheer.
Namens de Commissie voornoemd:
J. VAN WAGENINGEN.
D o r d r e c h t , 19 Juni 1909.
To e l i c h t i n g v a n e n k e l e p o s t e n .
O n t v a n g s t e n 2:
Groep Nederland

f 11712.56

Groep België

f 1518.68

Groep Suriname

f 573.50

Groep Ned. Antillen

f 507. -

Groep Ned. Indië (nog te
ontvangen)

f 764. -

O n t v a n g s t e n 3:
Afdeeling Berlijn

f 51. -

Afdeeling Bloemfontein

f 35.08

Afdeeling Buenos Aires

f 136.50

Afdeeling Chicago

f 54.20

Afdeeling Chicago-Roseland

f 76.50

Afdeeling Constantinopel

f 30. -

Afdeeling Potchefstroom

f 92.40

Afdeeling Smyrna

f 25.50

Afdeeling Stellenbosch

f 16.50

Afdeeling Ned. Vereeniging in
Rumenië

f 52. -

Afdeeling Johannesburg

f 190.50

Subsidie Nederl. Regeering

f 3600. -

Gift van Dr. H.F.R.H. te A.

f 50. -

Gift van J.B. te A.

f 25. -

Gift van N.N. te R.

f 10. -

O n t v a n g s t e n 5:

U i t g a v e n 1:
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Subsidie aan de Groepen

f 1861.745

Subsidie aan de Zelfst. Afdeelingen f 317. Subsidie aan de Boeken-Commissie f 2200. Subsidie aan de Ned. Cursus in
Australië

f 25. -

Subsidie aan de Leidsche
Vacantieleergang

f 100. -

Bijdrage uitgave No. 11 (Lijst van
Ned. Leerboeken)

f 200. -

Studiebeurzen voor Curaçaosche
jongelui

f 900. -

Diversen

f 551.83

Ieder lid brenge ten minste twee nieuwe leden per jaar aan!
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Nieuwe leden
over Juni 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Mr. A.J.E.A. Bik, advocaat, lid van den Gemeenteraad, Den Haag.
Laan van Meerdervoort,
N.J. Verkoren, notaris, 1e Sweelinckstraat 1,

Den Haag.

H.W. Andree Wiltens, O.-I. ambtenaar met verlof, 1e Den Haag.
Sweelinckstraat 28,
J.M. Vos, aannemer, Huygenspark 38,

Den Haag.

J.M. van Berckel, Oep. Assistent Resident, 2e
Sweelinckstraat 116,

Den Haag.

C. Mensink, tandarts, Emmakade 113,

Den Haag.

Mr. J.B. van Berckel, directeur van de 's
Gravenhaagsche Credietvereeniging en Depositokas,
Buitenhof 46,

Den Haag.

W.J. van Haeften, arts, 2e Sweelinckstraat 150,

Den Haag.

Dr. Corn, de Jong, arts, Prins Hendrikplein 13,

Den Haag.

J.J.A. Thiel Jr., architect, Laan van N.O.-Indië 188,

Den Haag.

Mr. A. Capadose, Kleine Loo, Bezuidenhout,

Den Haag.

Van Leeuwen, arts, Hugo de Grootstr. 15,

Den Haag.

Hotel Americain, Wagenstraat 49-49 a,

Den Haag.

C.A. Baron Bentinck, Opperstalmeester van H.M. de Den Haag.
Koningin, Bankastr. 62,
J. Poortenaar, tandarts, Prins Willemstraat 37,

Scheveningen.

Dr. A. de Niet Az., arts, Prins Willemstraat 39,

Scheveningen.

Dr. K. de Lint, arts, Hooge Prins Willemstraat 34,

Scheveningen.

F.C.E.L. Koster, Kapitein ter Zee, Frederik Hendriklaan Scheveningen.
126,
Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.
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Gewone leden.
Gebr. Bervoets, heerenkleedingmagazijn, Heerenstraat Rotterdam.
2-8,
E.H.M. van Nieuwenhoven, sigarenhandelaar, Hofplein Rotterdam.
15 b,
Mej. W. Testas, Daendelsstraat 49,

Den Haag

Mej. N.J. Poock van Baggen, onderwijzeres in
methodisch spreken, Prinse Vinkenpark 16,

Den Haag

W.H. Idzerda, Pris, docent aan de T.H., Laan van
Meerdervoort 5,

Den Haag

H.F. van Reijn, notaris, Noordeinde 164 a,

Den Haag

J. Hankes Drielsma, arts, Sweelinckstr. 38,

Den Haag

Dr. E. Vogelpoel, arts, Sweelinckstr. 43,

Den Haag

W.N. Bessem, arts, 1e Sweelinckstr. 13,

Den Haag

J. Steunebrink, dir. der Ass. Mij. ‘Phoenicia’, Piet
Hednplein 1,

Den Haag

R.J. de Jong, dir. der Ass. Mij. ‘Phoenicia’, Piet
Heinplein 1,

Den Haag

Jhr. Mr. A.J. Rethaan Macaré, Adv.-Generaal Hoogen Den Haag
Raad, 1e Sweelinckstraat 29,
Dr. A.J.M. ter Laag, arts, Waldeck Pyrmontkade 117, Den Haag
Dr. P.J. Soesman, arts, Groothertoginnelaan 166,

Den Haag

B.M. van de Werk, Nicolaïstraat 27,

Den Haag

W.C. van Berkel, hypotheekbewaarder, K. Voorhout
18,

Den Haag

Mr. Aug. M.R. Beguin, adv. en proc., N. Uitleg 22,

Den Haag

Th. van Benthem van den Bergh, Willemstraat 12,

Den Haag.

B. ter Meulen, N.V. Wijnhandel, Likeurstokerij v/h.
Breukel & Zn., Zoutmanstraat 63,

Den Haag.

J. Eelman, notaris, Prins Hendrikplein 5,

Den Haag.

A.C. Sommer, Huize ‘Pictura’, Bezuidenh. weg 455,

Den Haag.

P.H. Dronsberg v.d. Linden, comm. in effecten, Hugo Den Haag.
de Grootstraat 13,
C.L. Bense, arts, Trompstraat 89,

Den Haag.

A.W. van Boven, oud-inspecteur der Registratie en
Domeinen, Bankastraat 36,

Den Haag.

Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael, oud-Minister van
Oorlog, lid van den Raad van State, Bankastraat 60,

Den Haag.
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F.A.G. Mallinckrodt, hoofd-ingenieur, Bankastraat 107, Den Haag.
F. Noordijk, boekhandelaar, Bankastraat 14,

Den Haag.

J. Ouborg, 1e voorz. v/h. Weerbaarheidscorps ‘Pro
Patria’, Voorstraat 201,

Dordrecht.

Anthonie Ek A.Jz., architect, Singel 163,

Dordrecht.

Ds. C. Heemskerk, Ned. Herv. Predikant,
Levensverzekeringstraat 20,

Dordrecht.

Ds. W.W. Meynen, Predikant Geref. Kerk, Rozenhof
19,

Dordrecht.

J.B.J.M. Höppener, Kapelaan, Singel 264,

Dordrecht.

Mej. W.F. Husen, Singel 269,

Dordrecht.

J.A. Bakker, Badhuisstraat 188,

Scheveningen.

J.A. Speltie, apotheker, Havenkade 3 a,

Scheveningen.

G. van der Stuyt, Badhuisstraat 182,

Scheveningen.

P. Hoogenraad, koopman, Badhuisstr. 60,

Scheveningen.

F.W. Ipenburg, hoofdonderwijzer, Stevinstraat 89,

Scheveningen.

A.H.J. Schaap, apotheker, Frederik Hendriklaan 230, Scheveningen.
C.Th. Voorhoeve, apotheker, Frederik Hendriklaan 72, Scheveningen.
J.L. Dietz, Villa Beukenheim,

Rijswijk (Z.-H.).

Ds. G.H. Beekenkamp, Ned. Herv. Predikant, Brab.
Turfmarkt,

Delft.

Jan Vuyk, Leistraat 16 bis,

Utrecht.

J.G. van Es, Homoeopatisch arts, Plantsoen 17,

Leiden.

G.W. van Heukelom, ingenieur S.S., Baronielaan 107, Breda.
Mr. J.W.E. van Harencarspel, sub.- officier van justitie, Teteringen.
Baronielaan 2,
I.H.G. Kappelhoff, 1e Luit. Veld-Artillerie,
Wilhelminastraat 16,

Teteringen.

Mr. W.M. Visscher, Ambt. Openbaar Ministerie b/d.
Kantongerechten, Baronielaan 47,

Teteringen.

Makkink, Majoor der Infanterie, Baronielaan 42,

Teteringen.

N.Ph. Onderwater, oud-Luitenant-Kolonel, Baronielaan Teteringen.
16,
Taale, Kapitein, Koninginnestraat 21,

Teteringen.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.
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C.H. Veenhoven, Referendaris a/d. Rijksverz. Bank,
Frans Halsstraat 5,
Opg. door den heer D.J.
Rigterink,

Haarlem.
Amsterdam.

Mej. J. Pleging, Stationsweg,

Velsen bij Haarlem.

J. van den Berg, med. stud., Jacob Catskade 8,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
J.W. te Winkel,
P.J.P. Metelerkamp, Heerengracht 104,

Amsterdam.

Opg. door Jhr. Mr. H. v.
Asch v. Wijck, Utrecht.
John Frensel Wegener, dir. Assurantie-Mij. ‘General’, Amsterdam.
Damrak 74,
W.N.L. Gortman, boekdrukker, P.C. Hooftstraat 55,

Amsterdam.

Beiden opg. door Luit. J.A. Amsterdam.
Snijders Jr.,
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H. van Lier, Prinsengracht 442,

Amsterdam.

Opg. door den heer S. v.
Lier Ez.,
J.S. Bruske, Stadhouderskade 117,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer B.
Zweers,
Mej. H. Jurgens,

Amsterdam.
Oss (N.-B.).

J.C.A. Bannink, 1e Luit. Inf. O.-I.L., Ged. a/d. Hoogere Deventer.
Krijgsschool, Groote Poot,
Beiden opg. door den heer Deventer.
A.W.E. Gelderman,
W.N. van den Berg, Van Brakelstr. 12 a,

Rotterdam.

Opg. door den heer C.R.H. Rotterdam.
Spoor,
Jhr. D.C. Graswinckel, Kapitein der Rijdende Artillerie, Arnhem.
Opg. door Luit. J.A.
Snijders Jr.,
Mej. M. Burnier, jur.-cand., Jan van Goyenkade 1 c,
Opg. door mej. M. van
Leyden,
Mej. C. Japikse, Heerengracht 5,

Amsterdam.
Leiden.
Leiden.
Leiden.

Opg. door Luit. J.A.
Snijders Jr.,
J.B. van Heutz, Justus van Effenstr. 34bis,
Opg. door den heer F.R.
Coers F.Rz.,
Mevr. J.W. de Roos, Pension ‘De Roos’, Hoogeweg
94,

Amsterdam.
Utrecht.
Utrecht.
Zandvoort.

Opg. door mej. H.J.
Deetman, Haarlem.
F.E.M. Diekhof, 1e Luit. der Art.,

Hellevoetsluis.

Opg. door Kapt. P. Huizer,
Den Haag.
Jonkvr. J.A.C. Barones van der Feltz, Singel,

Assen.

Opg. door Mr. E.J.Th. à
Th. v.d. Hoop v.
Slochteren, te Slochteren.
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A.G. Mulié, notaris,

Vlaardingen.

M.F. Mörzer Bruyns, officier St. Mij. ‘Nederland’,
Cantonlaan 220,

Baarn.

Opg. door mej. C. Verster, Baarn.
A. Snijdelaar, Grachtswal U 149,

Leeuwarden.

J. van Katwijk Jr., Atjehstraat 41,

Den Haag.

Opg. door den heer J. van Rijswijk.
Zwieten,
Mej. M. Coolhaas, Daguerrestraat 68,

Den Haag.

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

Leiden.

H.W. van Nieuwenhuizen, jur.-cand., H. Rijndijk 18,

Leiden.

Opg. door den heer W.H.
v. Helsdingen,

Leiden.

W. Holsmüller, Kennemerstraatweg,

Alkmaar.

Opg. door den heer F.H.
Holzmüller,

Hoorn.

Mr. L.R. van Dam, adv. en proc, Van Coothplein,

Breda.

Opg. door den heer J.
Visser,

Breda.

Buitengewoon lid.
H.A. Rijkens, Marksingel,

Breda.
Opg. door den heer Jac.
Post Rotterdam.

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. F. Vrijer, Duvenvoordestraat 3,

Haarlem.

Mej. M. Lust, Langendijkstraat 31,

Haarlem.

J. Stap, Gr. Houtstraat 65,

Haarlem.
Allen opg. door mej. H.J. Haarlem.
Deetman,

G. Erdtsieck, Kruisstraat 2,

Haarlem.
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Opg. door den heer J.W.
Hilbrander,

Haarlem.

Mej. M. de Jongh, Coornhertstraat 25,

Haarlem.

Mej. H. Trimpe, Joh. v. Vlietstraat 72,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Haarlem.
H. Wolf,
G. Klerk, Koningstraat,

Haarlem.
Opg. door den heer C.A.
Reeser,

A. Wijnandts, Wagenweg,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer M.W. Haarlem.
Serné,
A. van Braam, Spaarne 69,

Haarlem.

W.M.L.C. Zandvliet, Spaarne 69,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Haarlem.
P. Saarberg,
A.J. von Saher, Parklaan 41,

Haarlem.

Opg. door den heer A.J.
Schepers,

Haarlem.

Mej. Ch. Gantvoort, Ged. Oude Gracht 150 rood,

Haarlem.

Mej. A. den Belder, Jan van Nieuwenhuysenstraat,

Haarlem.

Beiden opg. door mej. D. Haarlem.
v. Ommeren,
B. Lazet, Zuiderstraat,

Haarlem.
Opg. door den heer C.H.
Hazevoet,

Haarlem.

H.A. van Ommen, Bakenessengracht 52 r,

Haarlem.

T. v.d. Waal, Coornhertstraat 16,

Haarlem.

J. Panman, Coornhertstraat 16,

Haarlem.

A. Deederink, Coornhertstraat 16,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
H.J. Brink,
F. Schnittger, Gasthuissingel 2,

Haarlem.

Opg. door mej. N. de
Vries,
Mej. H. Witte, Leidschestraat 20,

Haarlem.

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door Mej. Chr. Roest, Haarlem.
Mej. M. Schouten, Warmoesstraat,

Haarlem.
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Opg. door mej. J. Faber,

Haarlem.

C.A. Reeser, Koningstraat 13,

Haarlem.

H.J. de Jongh, Kruisstraat,

Haarlem.
Beiden opg. door den heer Haarlem.
J. Kwast,

Mej. M. Jansen, Kl. Houtstraat 23 rood,

Haarlem.

Mej. B. van Wengen, Barrevoetstraat 11,

Haarlem.

Mej. T. Koper, Jansstraat 20,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
J.A.E. Bakker,
R. Serné, Gr. Houtstraat 85 rood,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer B.
IJzerdraat,
Mej. J. Huysman, Aelbertsbergstraat 79,
Opg. door den heer J.A.
van Gemund,

Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.

Mej. M. Carpentier, Gasthuislaan 169 r,

Haarlem.

Mej. E.J. Jetten, station,

Velzen bij Haarlem.

S.E. ten Cate, Langendijkstraat 31,

Haarlem.

N.C. de Boer, Frans Halsstraat 18,

Haarlem.

H. de Boer, Frans Halsstraat 18,

Haarlem.

H.E.M. Barten, Nassaulaan 29 rood,

Haarlem.

Allen opg. door den heer
E.L.E. Bakker,

Haarlem.

Mej. L. Semeins, Ruisdaelstraat 2,

Haarlem.

C.H. Folkerts, Krom 16 B rood,

Haarlem.

M. Kroon, Jan de Braystraat 6,

Haarlem.

L.A. Lebruyn, Brouwerskade 13,

Haarlem.

Opg. door den heer D.W.N. Haarlem.
de Boer,
H. Pleging, Huize ‘Zelden Pas’,

Velzen.

Opg. door mej. T. Pleging, Velzen.
M.Mc. Farlane, York Road,

Clifton bij East Londen
(Zuid-Afrika).
Opg. door den heer H.J.
Cramer,

E. Boulonois, Diergaardesingel,

Haarlem.
Rotterdam.
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A.M. Punsley, 's Gravendijkwal 105 b,

Rotterdam.

C. Milborn, Schietbaanlaan,

Rotterdam.

Joh. E. van Koetsveld, Hondiusstraat 11,

Rotterdam.

Mej. H. de Hoop, Heemraadsingel 15,

Rotterdam.

M. Davidson, Claes de Vrieselaan 148,

Rotterdam.

M. de Hoop, Heemraadsingel 15,

Rotterdam.

C.A. Takken, Noordeinde 1,

Den Haag.

A.C. v.d. Bijllaardt, Groote Markt 22,

Den Haag.

G. Mesdag, Surinamestraat 4,

Den Haag.

A. Maris, Corn. Speelmanstraat 8,

Den Haag.

A.M. Madlehner, Wagenstraat 92 a,

Den Haag.

A. Mulder, Princestraat 73,

Den Haag.

L.W.H. van Oyen, Z.-O. Buitensingel 229,

Den Haag.

G.D. de Sain, Nassaulaan 1,

Den Haag.

P. Cikot, Hoogstraat 7,

Den Haag.

A.E. Ernste, Celebesstraat 28,

Den Haag.

G.E. Ferguson, Hugo de Grootstraat 85,

Den Haag.

H. Römer Price, Hugo de Grootstraat 85,

Den Haag.

Mej. G.M.S.C. Süssmann, Sundastraat 32,

Den Haag.

Mej. J.A. van Lookeren Campagne, Kanaal 56,

Den Haag.

Mej. A.O.B. Stam, Malakkastraat 121,

Den Haag.

M.A.E. Modderman, Nassaulaan 8,

Den Haag.

Allen opg. door den heer
M.A. v. Weel,

Den Haag.

J.A.C.G. Gijben, Wilhelminastraat 1,

Loosduinen.

Mej. H.A. Hertz, Koninginneweg 171,

Amsterdam.

Mej. J.S. Hoeksma, Alex. Boersstraat 25,

Amsterdam.

M.H. Mayer, Stadhouderskade 47,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
C. Glerum,

Amsterdam.

A.C. Heineken, Keizersgracht 89,

Amsterdam.

R.J.M. Meltzer, Anna Vondelstraat 12,

Amsterdam.

Mej. C. Stumphius, Weteringschans 84 B,

Amsterdam.

Mej. M. Stumphius, Weteringschans 84 B,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
J.W. te Winkel,

Amsterdam.
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J.C. Sikkel Jr., Constantijn Huygenstr. 120,
Opg. door den heer J.H.
Hoeffelman,
Mej. H. Chotzen, Weteringschans 102,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door mej. J. Voskuil, Amsterdam.
W.A. Jonckheer, Palestrinastraat 20,

Amsterdam.

Opg. door den heer J.D.
van Roon,
Mej. B. Vos, Roelof Hartstraat 163,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door mej. J. de
Ruiter,
Mej. A.P. Warners, Overtoom 40,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door mej. A. ter Haar, Amsterdam.
H.R. Koetser, Stadhouderskade 73,

Amsterdam.

Opg. door den heer C.L.C. Amsterdam.
Voskuil,
Mej. A. le Vino, Joh. Verhulststraat 5,
Opg. door mej. F. Haye,
A. Groeneveld, Joh. Verhulststraat 120,
Opg. door den heer W.A.
Jonckheer,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Groep België.
Gewone bijdrage fr 5.
Baccu, Vrijheidstraat,

Aalst.

Dokter Mertens, Moorselbaan,

Aalst.

Coessens, B., Molendries,

Aalst.
Allen opg. door den heer
P. Nijs.

Mevr. A. Verleysen, Schoolstraat,

Aalst.

Olivier, controleur Staatsspoorw., Denderstraat,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
J. Janssen.
Mej. Cl. Desmeth, Molendries,

Aalst.
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Opg. door Dokter
Bauwens.
Daens, Fr., Onderwijsstraat,

Aalst.

Opg. door den heer P. Nijs.
De Vos Zeno, Stationstraat,

Aalst.
Opg. door mej. Van
Herreweghe.

Mathijs, Maur., advocaat, 3 Korte Kammenstraat,

Gent.

Opg. door Dokter Speleers.
Penninga, Jac., 68 Sint Baafsplein,

Gent.

Vlaamsche Bond voor Diksmude, Nieuwpoort,

Veurne.

Opg. door A. Glorie,
Diksm.
Ooms, L., notaris, Provincieraadslid,

Tessenderloo.

Opg. door den heer
Rijnders, Diest.
Mej. Beaumont, Albert Liénartstr.,

Aalst.

R. Callebaut, Lange Zoutstraat,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
Nijs.
Jhr. Prisse, 132 Van der Kinderenstr.,

Ukkel.

Opg. door den heer H.
Meert.
Mej. Lintermans, 185 Citadellaan,

Gent.

Opg. door den heer Possoz.
Mej. Coens, 3 Brugsche Poortstr.,

Gent.

Opg. door mevr. De
Keyser.
R. Stasino, 130 Groot Meerhemlaan,

Gent.

Opg. door den heer H.
Meert.
De Leeuw, handelsreiziger, Rechtestr.,

Lier.

Somers, B., Rue du Grand Pont 52,

Marcinelle.

Van Kuykhof, A.A., Chaussée de Bruxelles,

Jumet.

Beiden opg. door den heer
Marien.
Janssens, Ed., leeraar, Kapelstr.,

Hasselt.
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Opg. door den heer Polus.
A. Fieuw,

Nijvel.

Steghers, Groote Markt,

Eekloo.

De Greve, Gemeenteraadslid,

Eekloo.

J. Daneels, Statiestraat,

Eekloo.

N. Gilson, onderwijzer,

Eekloo.

A. Hamers, dokter,

Eekloo.

O. de Poortere, onderwijzer,

Eekloo.

G. Rijffranck, opsteller ‘Eeclonaar’,

Eekloo.

J. de Raet, onderwijzer,

Eekloo.

M. Verstraete, bediende,

Eekloo.

Offergelt, U., 15 Leuvensche straat,

Tienen.

G. de Graaf, 20 Korte Ridderstr.,

Antwerpen.

Opg. door Dr. M.
Rudelsheim.

Minimum-bijdrage fr. 3.
C. Rousseeu, 51 Potgieterstraat,

Antwerpen.

Opg. door Dr. M.
Rudelsheim.
H. de Keersmaecker, Puurs,

Antwerpen.

F. Wouters, 64 Van Trierstr.,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
Th. de Buck.
Alf. Schrey, Borgerhout,

Antwerpen.
Opg. door den heer J. Cox.

Van den Branden, E., 21 Lange Elzenstr.,

Antwerpen.

Jonckheere, 31 Onderbergen,

Gent.

Opg. door den heer
D'Hondt.
De Booser, leeraar, 115 Groendreef,

Gent.

Opg. door den heer M. de
Waele, Ronse.
Van Bever, vijlkapper, 13 Korte Schipstr.,

Mechelen.

R. de Keyser, postmeester,

Assche.
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Opg. door den heer De
Keyser.
De Wette, 18 Molenaarsstraat,

Gent.

J. Borms, stud., Paus-College,

Leuven.

Opg. door den heer E. van
Bergen.
Mertens, 73 St. Petersburgstraat,

Oostende.

Eug. Sorel, 33 Nieuwpoortsche Steenweg,

Oostende.

Beiden opg. door den heer
Janssens.
Fr. Verhaegen, stud., Grand Hotel des Bains des
familles,

Blankenberge.

Opg. door den heer J. De
Smet.
J. De Greef, onderstatieoverste,

Landen.

Opg. door den heer
Verscheure.
R. van den Bossche, 8 Buskruitstraat,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.

Groep Ned. Oost-Indië.
J.C. Fr. van Balen, Empl. der Java Bank, 42 Goenoeng Weltevreden (Java).
Sakarie,
Opg. door mej. C.
Scholten,

Rotterdam.

Groep Suriname.
Beschermend lid.
Het Militair Tehuis,

Paramaribo.

Gewoon lid.
Diephuis, Ing. b d. Koloniale Spoorwegen,
Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.
Paramaribo.
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Groep Ned. Antillen.
Adriaan Laclé, koopman,

Aruba.

H.A.B.C. de Veer, mijn-ingenieur,

Aruba.

Mej. A.E. van der Biest,

Aruba.
Allen opg. door den heer
L.C. Kwartsz,

Frans N. Barnie, koopmansklerk,

Aruba.
Willemstad (Curaçao).

Opg. door den heer H. v.d.
Beld.
John A. Palm, agentsklerk,

Willemstad (Curaçao).

Joseph. Ellis, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Hendrik Gaerste, koopman,

Willemstad (Curaçao).

W.F.N. von Hombracht, Kapitein der Infanterie,

Willemstad (Curaçao).

A.B.W. Lieder, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Elias H. Cheney, Consul,

Willemstad (Curaçao).

Julius L. Penha, koopman,

Willemstad (Curaçao).

P.F. de Haseth P. Lz., ambt.,

Willemstad (Curaçao).

P.J. de Haseth, planter,

Willemstad (Curaçao).

Samuel M. Henriquez, klerk,

Willemstad (Curaçao).

Mevr. Silvia A. Oduber, geb. Quast,

Willemstad (Curaçao).

Michael Verhelst, schipper,

Willemstad (Curaçao).

Theodor C. Vidal, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Dr. H. Ferguson, stadsgeneesheer,

Willemstad (Curaçao).

S.S.M. Lopez, koopman,

Willemstad (Curaçao).

G. Duyfjes, mijningenieur,

Willemstad (Curaçao).

Mej. Eleonora Bartels - Daal,

Willemstad (Curaçao).

Eugène C. Henriquez, koopman,

Willemstad (Curaçao).

J.S. Corsen, musicus,

Willemstad (Curaçao).

Dr. P.F. de Haseth-Möller, geneesheer,

Willemstad (Curaçao).

J.S. Boom, koopman,

Willemstad (Curaçao).

August Johansson, gezagvoerder van stoomschip,

Willemstad (Curaçao).

Silvanio M. Lopez, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Neerlandia. Jaargang 13

*29

Buitenland.
Beschermende leden.
J.F. Pogge, Bus 1330,

Johannesburg (Transv.).

F. Obermeyer, 39 Hans Straat, Jeppe,

Johannesburg (Transv.).

Beiden opg. door den heer Johannesburg
D. Krabman,
F. van Schouwenburg, Bus 72,

Ermelo (Transv.).

Prof. G.H. van Mourik Broekman, Hoogleeraar i/d.
waterbouwkunde aan de Hoogeschool,

Santiago (Chili).

Opg. door den heer P.H.
Stuurman,

Zaandam.

Gewone leden.
Mevr. J. Mammes, Ashton Bldgs, Eloffstraat,

Johannesburg (Transv.).

L. Thomassen, 35 Princes Str.,

Troyville (Transv.)

Beiden opg. door den heer Johannesburg.
D. Krabman,
Mej. Lydia Hollen, zang-leerares, Pariserstrasse 55 II, Berlijn W.
Opg. door Mr. A.B. Cohen
Stuart, Den Haag.
Mevr. H. Hirsch, Michaelkirchplatz 13,

Berlijn S.O. 16.

Mej. Anna Kartoef, Bötzowtr. 28,

Berlijn N.O. 55.

Mej. Jeanne Kartoef, Bötzowstr. 28,

Berlijn N.O. 55.

Mej. Grethe Kartoef, Bötzowstr. 28,

Berlijn N.O. 55.

A. Engelsman, Blumenstrasse 75,

Berlijn O. 27.

F. van Geffen, Dirksenstrasse 48/49,

Berlijn C.

Joh. J. Büchter Jr., Wilhelmstrasse 3,

Berlijn S.W. 48.

A. Ruhm, Motzstrasse 55,

Berlijn W. 30.

H. van Geneigen, Kirchstrasse 2,

Berlijn N.W. 52.

Mevr. J. Meyer, Ansbacherstr. 34 II, Charlottenburg
W. 50 bij

Berlijn

B. Canter, Waitzstrasse 5, Charlottenburg bij

Berlijn

P. van Geneigen, Canerstrasse 19, Charlottenburg bij

Berlijn
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J. Knol, ingenieur, Steinmetzstrasse 47,

Rixdor bij Berlijn

Ds. P.R. Maclachlan,

Knysma (Kaapkolonie).

W.C. Combrinck, Postkantoor Bloemfontein (O.R.K.).
Opg. door den heer J.
Vogelesang,

Bloemfontein

H.L. Fichardt, P.B. 431,

Bloemfontein (O.R.K.).

Mevr. L. Fichardt-Kroes, P.B. 431,

Bloemfontein (O.R.K.).

Ds. Johs. Poelakker, Greystraat,

Bloemfontein (O.R.K.).

Allen opg. door den heer
H.H. van Rooyen,

Bloemfontein

J.R.G. Klerck, V.R. Hopeville House, Porterstraat,

Woodstock bij Kaapstad.

Mej. Klerck, Hopeville House, Porterstraat,

Woodstock bij Kaapstad.

A. Breukhoven Jr., Wigton Road,

Groene Punt bij Kaapstad.

L. Breukhoven, Wigton Road,

Groene Punt bij Kaapstad.

Kruyle, Carisbrook, Mainroad,

Zeepunt bij Kaapstad

Mej. N.C. Koster, ‘Rosemont’, Buitengrachtstraat 248, Kaapstad
Mej. E.M. Lotz, ‘Rosemont’, Buitengrachtstraat 248, Kaapstad
Mej. Johanna E. de Villiers Koster, ‘Rosemont’,
Buitengrachtstraat 248,

Kaapstad.

W. Kuperus, Loopstraat 187,

Kaapstad.

W.G. Combrinck, Langestraat 74,

Kaapstad.

François Hesse, Woodside Road 7,

Kaapstad.

B. Boas, algemene handelaar, Kloofstr.,

Kaapstad.

Mej. A.M.F. van Riet, Bellevue, Observatory Road,

Kaapstad.

Mej. J.J. van Heerde, Nieuwe Kerkstr. 84.

Kaapstad.

Mej. A.F.E. Lucouw, Breestraat 91,

Kaapstad.

Mevr. H.L. van Veelo, Langestr. 157,

Kaapstad.

Allen opg. door den heer
M. Wartena,

Kaapstad.

M.W. de Jongh, Calle Reconquista 365,

Buenos Aires.

Henri Folkers, Calle San José 237,

Buenos Aires.

A. Peers, Calle Rojas 59,

Buenos Aires.

Mej. J.C. Bredius, Calle Patagones 565,

Buenos Aires.

Mej. G.A.G.P. Bredius, Calle Patagones 565,

Buenos Aires.

Allen opg. door den heer
Max van Hulsteyn,

Buenos Aires.

Neerlandia. Jaargang 13

Nederl. Vereeniging ‘Nederland’, Secr.
R.J. Bekkering, Scharnhorststr. 1, Frankfort a/M.
Ds. F. Pont,

Friedrichstadt a./d. Eider.

J.L. van Gijn, Herold-Institute, Bermondsey S.E.,

Londen.

Opg. door mevr. A.I.
Hoogewerff - van Stolk,
Wassenaar.
W. Blankwaardt,

Bangkok (Siam).

Oswald Chapman, P.B. 116,

Panama (Rep. Panama).

Porfirio Oduber,

Panama (Rep. Panama).

Isaac A. Correa Jr.,

Panama (Rep. Panama).
Allen opg. door den heer
Herman Pinedo,

Panama (Rep. Panama).

Van mogelijke fouten in namen of adressen wordt verbetering
ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht
Nederlanders en Stamverwanten! Steunt en bevordert eigen handel en
nijverheid!
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Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering, gehouden 10 Juli
te Antwerpen.
A a n w e z i g de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; Dr. J. Boeke, H.D.H.
Bosboom, A.C. van der Cruyssen, J.C. Kesler, H. Meert en Mr. W. Dicke,
secretaris-penningmeester.
A f w e z i g m e t k e n n i s g e v i n g : Mej. E. Baelde en de heeren Jhr. Mr.
O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande, Mr. W.
Thelen, Prof. P. Fredericq, Prof. Dr. J.J.A. Muller, J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. C.Th.
van Deventer, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler en Luit. J.A. Snijders Jr.
De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom aan den heer A.C.
van der Cruyssen, die weder zitting heeft genomen voor Groep België en een woord
van dank aan den heer Dr. Rudelsheim, afgetreden Hoofdbestuurder, voor al wat hij
gedurende zijn zittingstijd voor 't Verbond heeft gedaan.
P u n t I. De n o t u l e n der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
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 , o.a.:
Schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken, dat Z.Exc. bezwaar maakt de f 600.
- waarmede sedert 1905 voor den Ned. cursus te Smyrna de regeeringstoelage is
verhoogd, voor 't vervolg te handhaven, nu die cursus wegens onvoldoende
deelneming is opgeheven.
Aan den Minister is geantwoord, dat alleen voor de jaren 1905 en 1906 aan de
verhooging de verplichting verbonden was ze te besteden voor den Ned. cursus te
Smyrna. Verzocht is de regeeringstoelage op f 3600. - te willen handhaven.
Dankbetuiging van mevr. Schonken voor de woorden ter nagedachtenis aan haar
overleden zoon in Neerlandia gewijd.
Aanvraag van de Commissie voor den vijfden Vacantieleergang te Leiden om f 250.
- steun.
De vergadering keurt op voorstel van den secretaris-penningmeester goed geen
toelage, maar een c r e d i e t van f 250. - toe te staan.
Schrijven van den heer J.v.d.W. te Parijs, dat hij ter gelegenheid van de geboorte
van Prinses Juliana het A.N.V. een gift van f 75. - heeft toegedacht.
Aan den schenker is de dank van het Hoofdbestuur betuigd.
Schrijven van den heer D. de Marchena Jr. te Curaçao met verzoek te willen
bevorderen, dat de opengevallen post van Consul der Nederlanden te Guatamala
door een Nederlander bezet worde.
De aandacht der Regeering is hierop gevestigd.
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Van verschillende zijden (Vertegenwoordigers, Zelfst. Afd. en Ned. Vereenigingen)
is een dankbetuiging ingekomen voor de toezending der Sonder-Ausgabe van de
Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien over ons land, uitgegeven
naar aanleiding der Rotterdamsche havenfeesten in 1908. De toezending heeft een
goeden indruk gemaakt. Slechts een beperkt aantal kon worden aangekocht.
Rekening en verantwoording van 't Hoofdbestuur over 1908.
Medegedeeld wordt, dat de Commissie tot nazien der rekening en verantwoording
(art. 6 al. 5) het beheer van den penningmeester over 1908 heeft goedgekeurd.
De vergadering verleent daarop den penningmeester ontheffing met dank voor het
beheer.
P u n t III. B e l g i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , o.a.:
Reis van den Kroonprins naar Afrika.
Enkele Afdeelingen van het A.N.V. in Zuid-Afrika en invloedrijke Afrikaners,
die kennis droegen van de komst van den Kroonprins hebben Z.H. schriftelijk of
mondeling in het Hollandsch verwelkomd.
A a n s l u i t i n g v a n N o o r d - e n Z u i d -N e d . k w e e k e l i n g e n e n
onderwijzers.
De secretaris deelt mee, dat van het bestuur der Ver. van Ned. kweekelingen en
onderwijzers-kweekelingen (zetel te Hoorn) een schrijven is ingekomen met verzoek
om steun voor de aansluiting met de ambtgenooten in Zuid-Nederland.
Later kwam bericht, dat een eerste poging tot aansluiting is mislukt.
De vergadering besluit alleen geldelijken steun te overwegen, wanneer de
aansluiting een voldongen feit is.
Te n t o o n s t e l l i n g t e B r u s s e l i n 1910.
Van den secretaris der Groep België is ingekomen het plan eener tentoonstelling
van al wat op de ver-
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breiding van het Nederlandsch over de wereld betrekking heeft.
Ter vergadering wordt het toegelicht en het groote belang er van aangetoond.
Besloten wordt in overleg te treden met de tentoonstellingscommissie door de
Ned. Regeering benoemd, en het A.N.V. beschikbaar te stellen om gegevens te
verzamelen. Ook zal aan de Nederlandsche inzenders worden verzocht het
Nederlandsch bij hun inzendingen niet te verloochenen.
Ned. Kindertijdschriften voor Vlaanderen.
Vlaanderen wordt overstroomd door Fransche Kindertijdschriften en daardoor
wordt het Fransch-lezen en vervreemding van de moedertaal in de hand gewerkt.
Groep B. zou daarom gaarne zien, dat den Ned. boekhandelaars onder de aandacht
werd gebracht, welk een behoefte er in Vlaanderen aan degelijke Ned. kinderlectuur
bestaat. Wat hier het meest gewenscht is zijn kindertijdschriften met veel gekleurde
plaatjes.
Het Dag. Bestuur wordt opgedragen te overwegen, wat hiervoor kan worden
gedaan.
Het Nederlandsch voor Vlaanderen.
Medegedeeld wordt, dat de onderneming Van Gend & Loos op verzoek voortaan
Ned. onkosten-rekeningen zal bezigen voor zendingen betrekking hebbende op
Vlaamsche steden.
Nogmaals wordt er op gewezen, dat Noord-Nederlanders de Vlaamsche Beweging
geen beteren dienst kunnen bewijzen dan door steeds alles i n h e t N e d e r l a n d s c h
te stellen, wat voor Vlaanderen bestemd is.
P u n t IV. O o s t -I n d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , o.a.:
N e d . I n d . To o n e e l .
Door den heer A. Kimmel is aan het Groepsbestuur in Indië een schrijven gericht
om steun voor zijn Tooneelgezelschap. Dit verzoek is overgebracht aan het
Hoofdbestuur.
De bedoeling is niet geldelijke steun. De heer Kimmel wenscht alleen, dat het
Hoofdbestuur van 't A.N.V. zijn verzoek aan het Ned. Tooneel te Amsterdam steune,
om nu en dan bekende leden van dat gezelschap de vrijheid te geven zich voor eenigen
tijd naar Indië te begeven als gasten van het Ned. Ind. Tooneel, opdat ook de Indische
Nederlanders van hun kunst kunnen genieten.
De vergadering beaamt het nut van een dergelijke uitwisseling van tooneelspelers
en besluit het verzoek in handen te stellen van het Dag. Bestuur, dat zal trachten
bemiddelend bij den Raad van Beheer van het Ned. Tooneel op te treden.
P u n t V. S u r i n a a m s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , o.a.:
In het Weekblad voor Muziek heeft Dario Saavedra, schuilnaam van een
Surinaamsch musicus, beweerd, dat 't A.N.V. in Paramaribo verkeerd doet de
inlandsche jeugd Nederlandsche volksliederen op te dringen.
Van het Groepsbestuur is een schrijven ingekomen, waarin het protesteert tegen
deze bewering.
P u n t VI. C u r a ç a o s c h e a a n g e l e g e n h e d e n (van vertrouwelijken aard).
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P u n t VII. Z u i d -A f r i k a a n s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
De voorzitter meent eerst een woord van dank te moeten brengen voor de
medewerking van het Hoofdbestuur en het vertrouwen in hem gesteld met betrekking
tot zijn reis naar Zuid-Afrika. Zijn algemeene indruk is, dat er in Z.-Afr. veel
moeilijkheden te overwinnen zijn daar het gemeenschapsleven er zoo geheel anders
is dan hier. Spr. toont dit met verschillende voorbeelden uit zijn ervaring aan. De
sympathieke uitingen echter van allen kant ondervonden, zoowel van Afrikaansche
mannen als vrouwen, wettigt de overtuiging, dat het A.N.V. reeds een goeden naam
heeft in Z.-Afrika.
Voor het oogenblik kan het A.N.V. in Z.-Afrika geen groote uitbreiding verwachten.
Zoo is in Pretoria nog geen plaats voor een Afd. Stil doorwerken is het best en steun
geven waar we kunnen.
Met het oog op den tijd laat de voorzitter het bij algemeene beschouwingen, maar
zegt toe, dat zijn redevoeringen gehouden op de Alg. Verg. van Groep Ned. (1 Mei),
en voor de Maatschappij van Letterkunde te Leiden, weldra in druk zullen verschijnen.
Op verzoek van de vergadering is de voorzitter bereid, die als No. 14 in de reeks
uitgaven van het A.N.V. te doen opnemen.
P u n t VIII. Va n d e Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n , o.a.:
B e r l i j n : Van het Afd. bestuur is een schrijven ingekomen met verzoek om
goedkeuring van een plan, dat beoogt een fonds bijeen te brengen voor de Afdeeling.
Het uitvoerig schrijven wordt om raad in handen gesteld van een der
Hoofdbestuurders.
B r e m e n : Het reglement wordt goedgekeurd.
F i u m e . Door de goede zorgen van de heeren P. Koster en R. Venema is een Afd.
te Fiume opgericht. Reeds zond laatstgenoemde een Afdeelingsreglement-ontwerp.
De secretaris deelt nog mede, dat onderhandelingen voor aansluiting gevoerd worden
met de kort geleden gestichte Ned. Vereenigingen te Frankfurt a/M., München en
Philadelphia.
P u n t IX. Va n d e Ve r t e g e n w o o r d i g e r s i n h e t b u i t e n l a n d .
A u s t r a l i ë . Schrijven met verzoek om te overwegen of er termen kunnen worden
gevonden het ‘Koningin Wilheimina Ondersteuningsfonds’ geldelijk vanwege het
A.N.V. te steunen.
Bij de besprekingen over de begrooting voor 1910 zal over deze aanvraag worden
beraadslaagd.
Benoemd worden tot vertegenwoordiger:
Te Bangkok (Siam) de heer W. Blankwaardt;
‘Chindi (Oostkust van Afrika), de heer R.W. Vroon.
P u n t X. A f d . S t a m v e r k e e r (van huishoudelijken aard).
P u n t XI. F r i e s c h e k w e s t i e .
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Benoemd wordt een commissie van onderzoek, bestaande uit de heeren Dr. G.J.
Boekenoogen (Leiden), Dr. F. Buitenrust Hettema (Zwolle) en Prof. J. Te Winkel
(Amsterdam).
P u n t XII. D u i t s c h e i n v l o e d .
Eenige klachten zijn ingekomen, dat het A.N.V. niet genoegzaam waakt tegen
Duitschen invloed.
Door persoonlijk schrijven en in Neerlandia is aangetoond, dat het bestuur wel
werkzaam en waakzaam is en dat heeft tot gedeeltelijke bevrediging geleid.
De vergadering acht den invloed niet denkbeeldig. Er wordt veel aan Duitsche
zeden en gewoonten door sommige Nederlanders geofferd en de Duitsche
briefwisseling tusschen Ned. kantoren onderling neemt bedenkelijke verhoudingen
aan. Ook deze aangelegenheid zou eens ernstig dienen onderzocht te worden.
Een der Hoofdbestuurders wordt daarvoor aangewezen.
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P u n t XIII. B e s t e n d i g e C o m m i s s i e v o o r d e N e d . C o n g r e s s e n .
Als leden worden voor de eerste maal benoemd de heeren K.J.L. Alberdingh Thijm
(van Deyssel), Prof. P. Fredericq, Mr. H. de Hoon, Prof. J.E. Heeres, Dr. W.J. Leyds
en Prof. J. te Winkel, aan wien als voorzitter wordt toegevoegd de Alg. Voorzitter
van het A.N.V., Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, volgens besluit van het Leidsche Congres.
De vergadering acht het in het algemeen gewenscht, dat het volgend congres de
Commissie het recht toekenne zich uit te breiden, opdat zooveel mogelijk alle
belangen in haar samenstelling tot hun recht komen.
P u n t XIV. N e e r l a n d i a .
Op de algemeene vergadering van Groep Nederland was een motie aangenomen
om een onderzoek te doen instellen naar de wenschelijkheid en mogelijkheid der
hervorming van Neerlandia.
Voorgesteld worden als commissie van onderzoek de heeren Dr. G.J. Boekenoogen
(Leiden), Dr. J.W. Wicherink (Alkmaar) en J.A. van der Star ('s Gravenhage).
Goedgekeurd.
Besloten wordt het op nieuw sluiten van een contract met den drukker op te dragen
aan het Dag. Bestuur, dat rekening zal houden met deze commissie.
Voorts wordt nog medegedeeld, dat van het Bataksch Instituut een schrijven is
ingekomen met dankbetuiging voor de aangename samenwerking bij de samenstelling
van het Batak-nummer en voor de beschikbaarstelling van Neerlandia.
Een verzoek van den heer Knobel, Consul-Generaal te Pretoria, om Neerlandia
ten behoeve van de minder ontwikkelde Hollanders en Afrikaners in eenvoudiger
taal te doen verschijnen, wordt naar bovengenoemde commissie verwezen.
Nog wordt melding gemaakt van het plan, dat bij de Redactie bestaat, om een
Amerika-nummer en een Zuid-Afrika-nummer voor te bereiden.
P u n t XV. (Van vertrouwelijken aard).
P u n t XVI. A r b e i d s b e u r s .
De vergadering keurt goed, dat opneming der aanbieding in Neerlandia voortaan
geschieden kan, onmiddellijk nadat gunstige inlichtingen zijn ingewonnen, wat te
minder bezwaar heeft daar het Hoofdbestuur zich voor de aanvragers niet
verantwoordelijk stelt.
Hierna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Stamverkeer.
(Adres der Afd. Stamverkeer: Willemstr. 15,
Den Haag)
Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910.
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Naar de VI. Gazet meldt, zullen alle mededeelingen, plakbrieven, enz. in de Belgische
afdeeling der tentoonstelling ook in het Nederlandsch worden gesteld. Bovendien
worden alle andere drukwerken, die op de tentoonstelling betrekking hebben, ook
in het Nederlandsch uitgegeven.
Dit bericht zal zeker alom in Noord- en Zuid-Nederland met genoegen zijn
vernomen; voor velen zal hierdoor de tentoonstelling aan aantrekkelijkheid hebben
gewonnen.

Nederlandsche boekententoonstelling te Antwerpen.
Bij gelegenheid van de terugkomst van Prins Albrecht uit den Congo wordt door het
Vlaamsch Handelsverbond te Antwerpen een tentoonstelling van het Nederlandsche
koloniale beek gehouden. O.a. is een belangrijke inzending toegezegd door het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's Gravenhage. Volgens
de Vl. Gazet ‘belooft deze tentoonstelling eene ware openbaring te worden.’

Bloemententoonstelling te Haarlem.
In Maart en April 1910 wordt te Haarlem door de algemeene vereeniging voor
bloembollencultuur een nationale bloemententoonstelling gehouden op een terrein,
groot 6 H.A.
Reeds nu staat vast, dat het aantal inzendingen niet gering zal zijn.

Middenstand in Noord- en Zuid-Nederland.
Het zesde Nationale Middenstandscongres te Amsterdam werd bijgewoond door de
heeren J. Koch en J. Schoonheyd als vertegenwoordigers der Belgische Regeering.
Korten tijd daarna trad de heer J.S. Meuwsen, voorzitter van den Nederlandschen
Middenstandsbond te Gent op met eene lezing over het kleinbedrijf en de coöperatie.
Telkens blijkt weer, dat de middenstanders van Noord en Zuid onderling voeling
houden, en dat hier de eenheid van belang en de eenheid van taal leiden tot
samenwerking, ondanks verschil van staatsburgerschap.
De Afdeeling Stamverkeer van Groep Nederland van
h e t A.N.V. g e e f t i n l i c h t i n g e n o m t r e n t r e i s e n v e r b l i j f
in Noord-Nederland.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Uit het Jaarverslag der Zelfst. Afdeeling Buenos Aires.
De Vereeniging Wilhelmina mocht zich weder verheugen in gestadigen steun der te
Buenos Aires aanwezige Nederlanders.
Het aantal leden bedraagt 72.
Onder leiding van Ds. Lonkhuizen werd een Kerkeraad gevormd, belast met het
houden van godsdienstige bijeenkomsten en het in stand houden eener Nederlandsche
school.
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Een commissie werd benoemd, bestaande uit de heeren Z. Exc. van Riet, P.J.
Dirks, Dr. Christmann en W. Broens, met de opdracht na te gaan hoe de toestand der
bestaande school was, en zoo mogelijk met den Kerkeraad eene overeenkomst te
sluiten om deze school te verbeteren en te steunen.
Besloten werd o.m., dat de Vereeniging Wilhelmina de op te richten Hollandsche
school te Buenos Aires eene subsidie zou verleenen van 50 doll. (vijftig pesos) m/n
's maands van 1 Juli 1908 af, zijnde de subsidie van 20 doll. die tot nog toe de
bestaande school ontvangt daarbij inbegrepen.
Als eerste schoolcommissie door den Kerkeraad benoemd, traden op de volgende
heeren: P.J. Dirks, voorzitter; Dr. Christmann, sekretaris; M.C. van Hattem,
penningmeester; C. de Boe en F. Bening, leden.
Het jaarlijksche feest tot herdenking van den verjaardag van H.M. de Koningin,
werd op waardige wijze gevierd.
Het gewone jaarlijksche St. Nikolaasfeest werd niet gevierd, daarentegen heeft de
Vereeniging Wilhelmina met eene bijdrage van 100 doll. gesteund het Kerst-
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feest dat in de Boca aan de Hollandsche kinderen gegeven is.
Een poging om geregeld gezellige bijeenkomsten te houden mislukte.
Aan bijdragen werd 1124.90 doll. ontvangen. Het nieuwe jaar begon met een batig
saldo van ongeveer 1300 doll.
Voor de school te Barracas werd een kist met boeken ontvangen van het Alg. Ned.
Verbond.
H.M. gevolmachtigd Minister vierde in October zijn zilveren bruiloftsfeest, bij
welke gelegenheid Z.E. door de kolonie een geschenk werd aangeboden, terwijl de
Vereeniging op dien dag een fraaie plant aanbood.
Deze mededeelingen worden ontleend aan de verslagen der heeren H.J. Dubourcq,
sekretaris en Dr. Roorda Smit, penningmeester.

Uit Londen.
Het kinderkoor van Eensgezindheid, de Nederlandsche vereeniging van werklieden
te Londen, waarvan

Kinderkoor der Nederlandsche Vereeniging ‘Eensgezindheid’ te Londen.

we hierbij een afbeelding geven, werd ongeveer twee jaar geleden opgericht. Onzen
toenmaligen vertegenwoordiger te Londen, den heer C. Thieme, komt de eer toe den
eersten stoot hiertoe te hebben gegeven. Het denkbeeld was van hem. Bespeurend,
dat in Londen onder den werkmansstand een groot aantal kinderen, waarvan de vader
of de moeder of beide ouders Nederlanders waren, niets of zeer weinig van onze taal
kenden, besloot hij te trachten hen voor den Nederlandschen stam te behouden. Hij
begreep, dat een poging om hun de taal te leeren, door hun regelmatig onderwijs te
laten geven, bij deze kinderen niet veel kans van slagen zou hebben en hij paste dus
het beginsel van spelend leeren toe. Hij riep de hulp in van twee Nederlandsche, te
Londen wonende dames, mevrouw L. de Graaff en mevrouw Meijes en vond deze
bereid de kinderen tot een koortje te vereenigen en hun Nederlandsche liedjes te
leeren zingen. Verscheiden bemiddelde Nederlanders in Londen schonken geldelijke
bijdragen om de noodige muziek door middel van de Boeken-Commissie van het
Verbond te koopen en Eensgezindheid deed de rest door haar lokaal en piano ter
beschikking te stellen.
Dit alles kon echter nooit tot eenig gevolg van beteekenis hebben geleid zonder
de bewonderenswaardige toewijding, takt en volharding, waarmede de beide
genoemde dames de zaak hebben aangepakt en doorgezet. Aan haar alleen komt alle
lof toe voor het welslagen der uitvoering van het oorspronkelijk denkbeeld.
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Het zangkoortje, waarvan bijgaande foto een goed denkbeeld geeft, ondanks het
feit, dat er wel wat vrienden en vriendinnetjes van de jonge zangers mede op staan,
heeft zich reeds een paar maal met grooten bijval in het publiek doen hooren, o.a.
op het Kerstfeest in Essex Hall en op het groote avondfeest in Holborn Restaurant
bij gelegenheid van de viering der geboorte van Prinses Juliana. Het zij een lang en
voorspoedig leven toegewenscht. Het nut, dat het doet onder het opkomend geslacht
te Londen is zeer groot.
J.E.A. REYNEKE VAN STUWE,
Vert. van het A.N.V. te Londen.
Aan de Vertegenwoordigers kunnen o.m. inlichtingen worden gevraagd op het
gebied van handel en nijverheid.
Aanbiedingen om als Vertegenwoordiger van het A.N.V. in het Buitenland op te
treden kunnen worden gericht aan den Alg. Secretaris, Singel 157, Dordrecht.

Noord-Nederland.
Uit het jaarverslag van Groep Nederland.
Een goede moeder laat haar kinderen voorgaan.
Zoo heeft Groep Nederland eerst plaats gegund aan overzichten der jaarverslagen
van de andere Groepen en Afdeelingen, om thans voor zich een bescheiden plaats
te vragen.
Het ledental der Groep steeg van 6028 tot 6910 binnen de landgrenzen.
Telt men daarbij het getal algemeene leden in het buitenland, niet bij een andere
Groep of Zelfst. Afd. aangesloten en dus volgens de Statuten tot Groep Nederland
behoorend, dan ging de stijging tot ongeveer 7600.
Het getal A f d e e l i n g e n werd in 1908 vermeerderd met Enkhuizen, Gouda, 's
Gravenhage (Jong-Nederland), Kampen, Breda, Eindhoven, 's Hertogenbosch,
Groningen (Stud.-Afd.), Wageningen (Stud.-Afd.), Rotterdam (Jongel.-Afd.).
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Wat blijkt uit deze aanwinsten?
1e. Dat het zuiden eindelijk ook voor ons streven is gaan voelen.
2e. Dat het aantal Studenten-Afd. weer met 2 is uitgebreid en thans tot 6 is gestegen
(Delft ontbreekt nog).
3e. Dat in de groote steden plaats is voor Jongelieden-Afd. welke men kan
beschouwen als opleidingsklassen, die later het nieuwe bloed aan Studenten- of
Burger-Afd. zullen leveren.
In het geheel telt Groep Nederland nu 28 Burger-, 6 Studenten- en 5
Jongelieden-Afdeelingen, samen 39.
Wat haar werkzaamheden betreft, die bepaalden zich bij het meerendeel tot het
houden van bestuursen ledenvergaderingen, welke laatste over het algemeen zeer
slecht bezocht werden, en het geven van kunst- of voordrachtavonden in verband
met het streven van het A.N.V.
Verscheiden Afd. gaven aan Dr. Kiewiet de Jonge een blijk van belangstelling bij
zijn vertrek in Oct. naar Z.-Afr. terwijl ook de oproep om steun voor de noodlijdende
kolonie Curaçao bij verschillende Afd. besturen een gewillig oor vond. Door hun
medewerking bij de inzameling werd het fonds aanmerkelijk versterkt.
Verschillende steden in ons land hebben genoeg leden om een Afd. te vormen. De
vraag lis maar onder hen de geschikte personen te vinden, die de leiding willen
nemen.
Daarom: Vrijwilligers voor!
Te veel Afd. echter laten weinig of niets van zich hooren en leven den strijd om
taal, stam, welvaart enz. niet mee en in de werkzame Afd. laat men te veel aan de
bestuurders over.
Wil het A.N.V. aan innerlijke kracht winnen en zijn gehalte dus gelijken tred
houden met zijn getalgroei, dan dient een verhoogde werkzaamheid van het
Afdeelingsleven uit te gaan.
Het Groepsbestuur heeft reeds, ook onder den drang van sommige ijverige Afd.
besturen, een middel ter verbetering gevonden in de s a m e n k o m s t e n m e t A f d .
afgevaardigden.
De beide keeren, dat ze te 's Gravenhage gehouden werden met het Groepsbestuur,
is de ondervinding opgedaan, dat ze van groot nut kunnen zijn.
D e p r o p a g a n d a is een ander middel, dat voor zoover de drukke en steeds
vermeerderende werkzaamheden van het Groepssecretariaat het toelaten, van uit
Dordt bij voortduring wordt beproefd, maar hier hebben de Afd. een terrein, waarop
ze veel meer werkzaam zouden kunnen zijn. Wat wordt door haar beproefd om in
eigen stad steeds nieuwe winsten te behalen? Worden wel eens pogingen aangewend
de omliggende dorpen in den kring te betrekken?
Doet men moeite genoeg om te zorgen dat althans niemand onwetendheid kan
voorwenden omtrent het bestaan van het A.N.V.? Wordt alles in het werk gesteld
om den propagandist lijsten te verschaffen van die ingezetenen welke de goede
elementen kunnen vormen, noodig voor den innerlijken groei?
Ook aan de algemeene, vrijwillige propaganda ontbreekt nog zeer veel. Het
Groepsbestuur verwacht een groote verbetering van de instelling der
propagandacommissie.
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Het doel van Groep Nederland als hoofdstam, die de vertakkingen heeft te voeden
(jaarlijksch stort zij haar aanzienlijk saldo, nu reeds meer dan 10.000 gulden, in de
hoofdkas voor den dienst buiten Nederland) is altijd geweest zooveel mogelijk voeling
te houden met de zustergroepen, maar dat kan ook alweer niet bereikt worden door
het secretariaat alleen. Krachtige hulp kwam hier opdagen in de A f d .
S t a m v e r k e e r , die mooi en energiek Nederland vooral in het buitenland meer
bekend wil maken, vreemdelingen naar hier trekt en Nederlanders over de grenzen
lokt om de stambroeders te gaan opzoeken. Zoo heeft zij reeds een wisselstroom
weten op te wekken tusschen Vlaanderen en Nederland en met dankbaarheid voor 't
verkregen resultaat mogen hier de namen vermeld worden van de heeren Mr. A.B.
Cohen Stuart en Mr. J.F. Hijmans, wien nu kortelings de heer C. Plokhooy is
toegevoegd, terwijl de heer Meert, de wakkere secretaris der Groep Vlaanderen, de
zuidpool van dit stamverkeer is.
Het Groepsbestuur onderging in zijn samenstelling weinig verandering. Tot
ondervoorzitter werd benoemd de heer Marc. Emants, die als voorzitter optrad
gedurende de maanden dat Dr. Kiewiet de Jonge Zuid-Afrika bezocht. Deze en de
heeren Dr. W. van Everdingen en Dr. J.B. Schepers maakten zich verdienstelijk door
spreekbeurten te vervullen bij de stichting van nieuwe Afdeelingen.
Het bestuur benoemde uit zijn midden een commissie om te trachten de uitgave
van een B o e k o v e r N e d e r l a n d voor te bereiden, dat in vijf talen den
vreemdeling een denkbeeld zou moeten geven van Neêrlands handel, nijverheid,
wetenschap, kunst, enz.
De wenschelijkheid der afschaffing van het Fransch als toelatingseisch voor
Gymnasia en H.B.S. maakte een punt van bespreking uit.
De Groep steunde dit jaar het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer weer
met f 50. - en schonk aan de commissie voor de Potgieter- en Heijeherdenking elk f
25. -, was ook bij beide feestelijkheden vertegenwoordigd. Voorts sloot zij zich aan
bij de T u c h t -U n i e met een jaarlijksche bijdrage van f 10. -. Deze stichting is voor
een groot deel het gevolg geweest der bemoeiingen van het Dag. Best. der Groep.
Als hulde aan onze bemoeiingen werd onze voorzitter, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
tot eerevoorzitter der Tucht-Unie benoemd.
D e Ta a l s t r i j d . Deze werd, hoewel ze in Groep Nederland niet zoo sterk op den
voorgrond treedt, toch niet uit het oog verloren.
Elk A.N.V.-lid heeft, wil hij onzen strijd in dezen niet onmogelijk of belachelijk
maken, te zorgen dat hij zijn eigen spreek- en schrijftaal zooveel mogelijk zuiver
houdt en dus aan het eigen goede de voorkeur geeft boven het vreemde, dat ook op
handels-, nijverheids- en kunstgebied neg maar al te vaak, door velen wordt
voorgetrokken, omdat het vreemd is.
Het Verbond wil dat het Ned. volk zich zelf zij, weer groot en machtig worde in
zelfgevoel en zelfkracht, en een eerste voorwaarde daartoe is de handhaving der taal.
Bovendien vormen wij daardoor een krachtige achterhoede voor onze Vlaamsche
broeders, die midden in het vuur staan en man tegen man te strijden hebben.
De Secretaris,
C. VAN SON.

‘Jong Nederland’, Afd. Haarlem.
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Op 11 Juli maakte onze Afdeeling een boottocht naar de Kagerplassen en het
Brasemermeer. Ofschoon het weêr niet heel erg meewerkte, is de tocht per stoomboot
Flora uitmuntend geslaagd en hebben de deelnemers zich allen goed vermaakt. Vooral
de landing op een eilandje in het Meer was allerleukst, hoewel de voorzitter door
zijn te grooten ijver nog een nat pak opliep.
Onderweg werden we opgevroolijkt door eene grammophoon met een prachtig
geluid (waarvoor een onzer leden had gezoigd) en door allerlei voordrachten.
Iets eigenaardigs was, dat de boot bijna den geheelen tijd door een onzer
damesleden gestuurd is op kranige wijze.
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Klokslag vijf uur landde de boot weer in de Oude Spaarneveste en iedereen ging zeer
voldaan naar huis.
Bij mijn vertrek naar buiten breng ik de leden van het bestuur der Burgerafd. en de
leden van ‘Jong-Nederland’, die me steeds zoo aangenaam bejegenden mijn hartelijken
dank voor hunne medewerking en vriendschappelijken omgang.
Allen een hartelijk vaarwel!
‘Jong-Nederland’ leve en bloeie!
E.L.E. BAKKER,
Dadoenstraat 34, Antwerpen.

Bevordering van eigen Nijverheid.
Zeer nuttig werk heeft de heer J.C. Peereboom, directeur van het Haarlem's Dagblad
verricht door in de algemeene vergadering van de Maatschappij van Nijverheid de
stichting te bepleiten van een Bureau tot bevordering der Ned. nijverheid.
In het Juli-nr. van het Tijdschrift der maatschappij vinden we van zijn hand een
artikel over dit onderwerp, waaraan de volgende gedeelten ontleend zijn:
‘Hoofdschuldige (van de voorkeur aan buitenlandsche voortbrengselen) is zonder
twijfel het publiek, dat door een ietwat zonderling begrip van chic, tot dusver dikwijls
meent, dat alles wat uit het buitenland komt, gedistingeerd is en dat de binnenlandsche
fabrikant geringere hoedanigheid levert. Voor zoover dit element ontbreekt is het
gewoonte, sleur, die ons doet verzuimen, te vragen naar Nederlandsch fabrikaat en
dat gepaard aan volslagen onwetendheid over wat in ons land wordt vervaardigd.
De winkelier heeft van zijn kant geen reden om den kooper in de eerste plaats op
het Nederlandsche product opmerkzaam te maken. Hij heeft veelal oude en gevestigde
betrekkingen met fabrikanten uit het buitenland, aan wier artikelen zijn klanten
eenmaal gewend zijn en meent bovendien grieven te kunnen doen gelden tegen
binnenlandsche industrieelen, met wie hij wel eens zaken heeft gedaan. Terecht of
ten onrechte beweert hij, dat de laatsten dikwijls minder keus hebben dan hun
buitenlandsche mededingers, te langzaam leveren en te weinig aandacht schenken
aan de verpakking.
‘Bij een van mijn leveranciers, wiens huis vol hangt met reclameplaten van
buitenlandsche artikelen, vond ik op zekeren dag tot mijn vreugde er ook een paar
van een Nederlandschen fabrikant. ‘Ja’, zei de eigenaar, ‘ik heb de eigen nijverheid
eens willen steunen, maar 't bevalt mij niet, want geen van de deksels past op de
doozen’. Toen hij mij de verpakking liet zien en met die van het buitenlandsche
product vergelijken, moest ik toegeven, dat de doozen van de Nederlandsche maar
slecht waren afgewerkt.
‘A l l i s i n t h e p a c k a g e , zeggen de Engelschen.’
Als middelen om op den duur den bloei der eigen nijverheid te bevorderen geeft de
heer P. aan:
‘R e c l a m e d o o r m i d d e l v a n a d v e r t e n t i e s .’
‘Dan door het houden van kleine tentoonstellingen, het bevorderen der oprichting
van handelsscholen, opwekking van Rijk, Provincie en Gemeente om voor te gaan
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bij de waardeering van eigen nijverheid, invloed uitoefenen op de scholen, oprichting
van een handelsmuseum en tal van andere middelen.
Zoodra er eenmaal een Bureau bestaat, dat zich bezig houdt met de dagelijksche
stelselmatige, geregelde propaganda voor de gedachte, dat de Nederlander zooveel
mogelijk de belangen bevordere van zijn eigen nijverheid, zullen de middelen om
dat doel te bereiken zich in steeds grooter aantal opdoen.
Het zal daarom in de allereerste plaats noodig wezen dat men wete, wat er in ons
land wordt vervaardigd. De beste manier om daartoe te komen is de uitgave van een
Jaarboek der Nederlandsche Nijverheid, dat telkens vollediger worden zal en spoedig
een goed overzicht geven van wat in het eigen land wordt voortgebracht.’
Tegenover de zwartgalligen, die weinig heil van de nieuwe instelling verwachten,
wijst de schrijver op verschillende vereenigingen, wie het mocht gelukken op ander
gebied de sleur met goed gevolg te bevechten.
En hij noemt ten slotte: ‘het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat de harten heeft
gestemd tot inniger gevoel van vaderlandsliefde. Wie maar eens het oor te luisteren
leggen wil, kan hooren, hoe bij menigeen, die vroeger uit gewoonte en sleur over
die dingen niet dacht, belangstelling is gerezen voor ons volksbestaan, versterkt is
geworden het nationaal gevoel.
Zulke ervaring stemt hoopvol en is een tegenwicht voor het ravengekras van den
zwartgallige. Daarom zie ik een goede toekomst voor een Bureau ter bevordering
der Nederlandsche Nijverheid. Want men bedenke wel: het geldt hier geen zaak ten
voordeele van die nijverheid alléén, maar een algemeen Nederlandsch belang. Wij
allen, gij en ik en iedereen, moeten wenschen en bevorderen, dat wat in ons land
verbruikt wordt, ook in ons land worde vervaardigd. Er is geen beter, geen
eenvoudiger, geen natuurlijker middel tot bestrijding van werkloosheid.’
De heer P. verklaart uitdrukkelijk, dat hij geen protectie wil, niet wil weren de
mededinging van het buitenland, en eindigt met als zijn overtuiging uit te spreken,
dat ‘onze geheele Nederlandsche samenleving in al hare lagen de vruchten er van
zou plukken, wanneer in ieders hoofd en hart ware doorgedrongen, dat de Nederlander,
waar het maar mogelijk is, de voortbrengselen koope van zijn eigen nijverheid.’

XIXe Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst.
De We r e l d b i b l i o t h e e k - wij behoeven zeker niet deze voortreffelijke
uitgevers-onderneming van den heer L. Simons, die het beste der wereldliteratuur
van alle tijden op letterkundig-, kunst- en ander gebied in nieuwen, zeer goedkoopen,
gemakkelijken vorm onder de oogen van 't Nederlandsch-lezend publiek brengt en
niet weinig den leeslust opwekt, degelijke kennis verspreidt en den smaak ontwikkelt,
aan de leden van 't A.N.V. voor te stellen - die Wereldbibliotheek heeft zich weer
verdienstelijk gemaakt door den bekenden kunstcriticus Alb. Plasschaert op te dragen
een overzicht met karakteriseeringen samen te stellen der 19e eeuwsche Nederlandsche
schilders en teekenaars.
Het is een statige rij van mannen, die ons land door hun penseel of stift beroemd
hebben gemaakt, die, voor het meerendeel tot de ‘Haagsche School’ behoorend, het
‘land van Rembrandt’ tot eere zijn geweest of nog zijn en het doen wedijveren met
welke hedendaagsche schildersbent ter wereld ook.
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‘De Hollandsche School komt na de school van Barbizon’, zegt Plasschaert in zijn
inleiding.
‘De invloed, dezer laatste is groot, ze is onze kunst natuurlijkerwijze eigen, omdat
zelf, die van Barbizon, in sommige richtingen gelijke dingen zocht als onze
zeventiende-eeuwsche.’
‘Na de zeventiende eeuw is er zeker in Holland geen tijdperk geweest waarin een
kunst weer zoo algemeen wierd en van groot belang voor onze geestelijke macht en
uitdrukking, als wat de Haagsche school genoemd wordt, met na haar de
Amsterdamsche.’
‘Wat wij de negentiende eeuwsche school hier te
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Jacob Maris: Stadsgezicht (Rijksmuseum, verzameling Drucker).

Willem Maris: Koelen aan een Wetering (Rijksmuseum, Amsterdam).

Matthijs Maris: Stadsgezicht (Stedelijk Museum, Amsterdam).
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lande heeten, is die van Weissenbruch, en van Gabriel, van de Marissen, van Israels,
van Neuhuys en van Bosboom. Een latere periode volgt met Breitner als type.’
De roem onzer moderne Hollandsche schilderschool, wier werken kunstkoopers
en verzamelaars elkaar op binnen- en buitenlandsche verkoopingen betwisten*),
behoeft hier niet nader te worden gezongen.
Wie in beknopten zin een overzicht wil hebben van den rijkdom aan knappe
schilders, die ook de 19e eeuw in ons schilderachtig atmospherisch waterland zag
geboren worden, schaffe zich het boekje aan, nog beter abonneere zich op de
Wereldbibliotheek.
De directeur was zoo vriendelijk ons te vergunnen enkele foto's uit het besproken
werkje over te nemen.
De drie gebroeders Maris, tevens (zeldzaam voorbeeld van gelijkwaardigen kunstzin
in één familie) drie grootmeesters, mogen vooropgaan, om in een volgende aflevering
nog door enkele gevolgd te worden.

Zuid-Nederland
Rodenbachsfeesten.

*) The daily Telegraph van 31 Juli gaf een uitvoerige lijst van meesterstukken dit jaar reeds te
Londen geveild. Van de schilderijen behoorden 27% van de teekeningen 45% tot de
Hollandsche school.
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ALBRECHT RODENBACH.

In ons vorig nummer hebben we een en ander over den jong gestorven Vlaamschen
dichter Albrecht Rodenbach meegedeeld.
Thans nog een enkel woord over de feesten te Rousselare, die door reusachtige
plakkaten in Noord en Zuid zijn aangekondigd.
Het Hoofdbestuur der feesten is aldus samengesteld:
Eerevoorzitters: Dr. Hugo Verriest en Hoogleeraar Gust. Verriest.
Voorzitter: Dr. Em. Lauwers.
Schatbewaarder: K. Grymonprez.
Schrijvers: H. Persyn en Dr. R. Scheleers.
Leden: Dr. Bruwier, Dr. Delbeke, Dr. Laporta, Pol de Mont, Dr. M. Sabbe, Dr.
Van Puyvelde, Dr. Doussy, Alf. Carlier, L. Maselis.
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Standbeeld van Albrecht Rodenbach.

Ziehier het programma:
Z a t e r d a g 21 O o g s t :
5 u. nam. Prachtige Liederenavond in de Gildezaal.
8 u. nam. Muziek op de Groote Markt.
Zondag 22 Oogst:
10 u. voorm. Plechtige Mis in St. Michiel.
11 u. voorm. Letterkunhige Zitdag in de Gildezaal.
2 u. nam. Onthulling van 't Standbeeld. Uitvoering van De Boeck's kantate.
3 u. nam. Geschiedkundige Stoet.
5 u. nam. Feestmaal in Stads feestzaal. Muziek op de Groote Markt.
8 u. nam. Verlichting in de Stad.
9 u. nam. Muziek op de Groote Markt.
10 u. nam. Vuurwerk.
M a a n d a g 23 O o g s t :
10 u. voorm. Studentenlanddag in de Gildezaal.
2 u. nam. Inhuldiging van den Gedenksteen.
5 u. nam. Opvoering van ‘Filippine van Vlaanderen’ in de Gildezaal.
8 u. nam. Muziek op de Groote Markt.
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Z o n d a g 12 S e p t e m b e r :
3 u. nam. Toonkundig feest: Ernest van Dijck, ter eere van zijn gewezen vriend
Albrecht Rodenbach.

Men ziet het weer, als de Vlamingen feest vieren, doen ze het goed.
Wij hebben een Noordnederlander twijfel hooren opperen of die breed opgezette
feesten wel in overeenstemming waren met de beteekenis van Rodenbach als dichter.
Wij hebben geantwoord, dat een nationale verschijning als Rodenbach voor de
Vlamingen van groote beteekenis is, dat hun eeren niet alleen den dichter
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Penteekeningen op den omslag van een schrijfboek van Albrecht Rodenbach.
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geldt, die zooveel reeds gaf in zijn korte leven en nog meer beloofde, maar vooral
den strijder, die ten voorbeeld zal blijven strekken aan jong Vlaanderen om weer
voor goed zich zelf te worden.
Wij geven hierbij zijn portret - het peinzende gelaat van den denker - en zijn
standbeeld, waarvan in het Rodenbachsblad, dat gedurende dezen zomer om de 14
dagen verscheen, werd gezongen:
Jongens van Vlaand'ren, weet gij het al?
Zijn beeld wordt met bazuingeschal,
Boven ons volk te wake gesteld:
Hij houdt een gedicht op de borst gekneld!
Ziet nu zijn beeld! Een zwierige hand
Laat den machtigen Blauwvoet los over 't land.

Wat er al werkte in dat grootsche brein toonen penteekeningen, welke men op
omslagen van schrijfboeken heeft gevonden.
't Is een bonte stoet van figuren uit de Grieksche en Germaansche godenwereld,
hoofdpersonen uit de wereldliteratuur, omringend zijn eigen schepping: G u d r u n .
Als dit brein had mogen voortscheppen...
Maar Rodenbach deed genoeg om voor zijn Vlaanderen onsterfelijk te zijn.

Nederl. Opschriften en Uithangborden.
Hoe dikwijls heeft niet in Vlaamsche vereenigingen het volgende punt op de dagorde
gestaan: ‘Onderzoek van de maatregelen die kunnen genomen worden om Fransche
opschriften en uithangborden te keer te gaan?’ Ieder, die eenigszins deel heeft
genomen aan den Vlaamschen strijd zal dat weten, maar hij zal zich tegelijkertijd
herinneren dat tot nog toe niemand ooit een afdoend middel heeft weten aan te wijzen
om die kwaal af te wenden. Niemand, die slechts een beetje inzicht heeft in aard en
wezen van de Vlaamsche Beweging en in de moeilijkheden waarmee deze te kampen
heeft, zal zich daarover verwonderen.
Het volstaat volstrekt niet, - zooals wij het o.a. in den laatsten tijd te Antwerpen
hebben zien gebeuren, - om op Fransche opschriften, naamplaten, uithangborden en
plakkaten, biljetjes te plakken waarop gedrukt staat: ‘In Vlaanderen Vlaamsch!’
Naïef zijn degenen, die denken, dat daarmee iets te bereiken is! Integendeel! De
personen, waarvan de naamplaat of het uithangbord op deze wijze geschonden wordt
zullen de Vlaamsche Beweging juist van haar allerkleinsten kant leeren kennen en
antipathie tegen haar beginnen te voelen, waar vroeger misschien alleen
onverschilligheid of, wie weet, zelfs eenigszins sympathie bestond. Neen, dat is het
ware middel niet om de talrijke Fransche opschriften en uithangborden in Vlaanderen
te vernederlandschen.
Men zal dit doel evenmin bereiken, wanneer men de belanghebbenden door mooie
woorden tracht over te halen om verandering daarin te brengen; wanneer men hen
wil overtuigen van de rechtvaardigheid, van de noodzakelijkheid van de Vlaamsche
Beweging. Ook dat zal geen vat op hen hebben. Wij hebben zelfs goede
Vlaamschgezinde winkeliers gekend die er zich altijd tegen verzet hebben om hun
Fransch uithangbord of opschrift te vervangen door een Nederlandsch, om de
eenvoudige reden dat zij Franschsprekende klanten hadden.
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En daar juist ligt de moeilijkheid, maar tevens de oplossing: v e r v l a a m s c h d e
klanten en opschriften, uithangborden, naamplaten,
omzendbrieven, plakkaten, enz. zullen Nederlandsch worden.
Bewijzen daarvoor hebben wij voor het grijpen: hoe komt het dat de naamplaten en
de aanplakbiljetten van de meeste notarissen in Vlaanderen Nederlandsch zijn? Heel
eenvoudig, omdat zij veel zaken drijven met de buitenbevolking, die Vlaamsch
spreekt. Hoe komt het eveneens dat de verzekeringsmaatschappijen die veel op het
platteland werken Nederlandsche polissen en rekeningen hebben? Gewoon weg
omdat de plattelandsbevolking in Vlaanderen Vlaamsch spreekt.
En wanneer men verlangt dat ook de winkels en magazijnen in de Vlaamsche
steden door hun uiterlijk den indruk te weeg brengen werkelijk in Vlaamsch-België
te zijn gelegen, dan moet men er voor zorgen dat die winkels en magazijnen
Vlaamsche klanten krijgen die er op staan dat, in hun betrekkingen met hun
leveranciers, dezen gebruik maken van het Nederlandsch. Wij hebben het hier al zoo
dikwijls geschreven, en zullen het nooit genoeg kunnen herhalen, dat de overwinning
van de Vlaamsche Beweging afhangt van het bewust worden van de Vlamingen zelf.
Wetten maken is uitstekend, maar volstrekt onvoldoende. Wat helpt het wetten te
hebben, die toch niet, of slechts ten halve, worden toegepast, en aldus vooral een
platonisch karakter dragen? Wanneer de overheid haar plicht verzaakt, zooals het
zoo dikwijls waar het Vlaamsche wetten betreft plaats heeft, en zelf niet op de
toepassing er van waakt, dan moeten er zooveel bewuste Vlamingen gereed staan
om de overheid aan haar plicht te herinneren.
Die zelfbewuste werking is het welke ook de vervlaamsching van opschriften en
uithangborden zal meebrengen; wanneer de winkeliers zullen weten dat zij een
belangrijk getal klanten hebben, d i e e r o p g e s t e l d z i j n , d a t m e n
N e d e r l a n d s c h m e t h e n b e z i g t , dan zullen zij er zelf wel voor zorgen aan
die klanten voldoening te schenken. Doch dezen moeten dan ook geen duimbreed
van hun beginselen afwijken, moeten steeds om Nederlandsche rekeningen,
Nederlandsche briefwisseling, Nederlandsche adressen, Nederlandsche omzendbrieven
verzoeken en onverbiddelijk alles terugzenden, wat daaraan niet beantwoordt. Stellig,
dat zal, vooral in het begin wat moeite kosten, daartoe zal men wat wilskracht en
doorzettingsvermogen moeten bezitten, doch daarvan alleen hangt toch iedere
overwinning af.
Maar men verlieze daarbij niet uit het oog dat zoo een overwinning slechts te
behalen is, wanneer v e l e n in de aangewezen richting werken. Indien alleen
e n k e l e n dit doen, dan kan men overtuigd zijn dat het tot geen uitslag zal leiden;
en dit is natuurlijk, aangezien voor e n k e l e n een winkelier heel zijn administratie
niet kan vernederlandschen. Hij zou zich desnoods het verlies van die enkele klanten,
- welke dan nog in zijn oog als heethoofden zullen gelden, - getroosten. Doch niet
toegeven aan het verlangen van velen zou ook het verlies van die velen kunnen
veroorzaken en daarvoor zou iedere handelsman terugdeinzen; men vergete nooit
dat in algemeenen regel de kooper de wet stelt aan den
verkooper.
Het zal in het begin nog niet steeds mogelijk zijn om overal dergelijke eischen te
stellen, juist omdat men in veel gevallen, bij gebrek aan medewerking, te zeer alleen
staat. Er zijn sommige zaken, zooals modezaken, confectiezaken, enz. enz., waar de
heerschende taal het Fransch is en het wel zoo lang zal blijven tot wij een
Nederlandsch sprekenden, gegoeden burgerstand en aristocratie zullen hebben
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gevormd, die ons nog steeds ontbreken. Maar in afwachting kunnen wij reeds veel
bereiken, indien wij steeds onze Vlaamsche overtuiging hoog houden.
Het V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d , waaraan enkele maanden geleden op deze
plaats een artikel werd gewijd, staat al met zijn verschillende honderden leden gereed
om een werking in dien zin te steunen en doet dit trouwens reeds. Van dit Verbond
kan en zal een groote kracht uitgaan en in den reeds verschenen jaargang van zijn
orgaan, Handel en Nijverheid, in 't bijzonder in de redevoering van den
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stichter den heer Leo Meert, voorkomend als hoofdartikel in No. 1 van den 2en
jaargang (Juli-nummer) kan men de overwinningen lezen die dit lichaam al heeft
weten te behalen.
Doch i e d e r kan de werking van dit Verbond steunen, al maakt hij er ook geen
deel van uit, en hij heeft den plicht dit te doen op de aangeduide manier of op elke
andere p r a c t i s c h e wijze, indien hij wil dat de handel vervlaamscht wordt. Alle
andere middelen leiden tot geen uitslag.

Tak Brussel.
De secretaris, de heer Delpire, schrijft o.m.:
De Brusselsche Tak heeft de gewoonte niet, in Neerlandia veel van zich te laten
hooren. Dat hij echter niet werkeloos blijft, is gebleken uit zijn lijvig jaarverslag; dat
aan alle Takken en Afdeelingen gestuurd werd. De werkkring, welken deze Tak zich
gekozen heeft, is echter van zulken aard, dat al te veel ruchtbaarheid aan het
welgelukken van zijn streven zou kunnen schaden, en het bestuur verkiest dan maar
liever in alle nederigheid voort te arbeiden aan den vooruitgang der Vlaamsche
belangen in België, aan het herstellen der tallooze ongerechtigheden, waar de
Vlaamsche bevolking nog voortdurend het slachtoffer van is.
In den loop van den winter, werden er echter ook vijf letterkundige avondjes
ingericht. In drie dezer, traden leden van den Tak zelven als sprekers op, de heeren
Delpire, Kesler en Luyten; de vierde avond was geheel gewijd aan de voordracht;
de talentvolle heer Clauwaert, van den Kon. Vlaamschen schouwburg, droeg eenige
gedichten voor van Nederlandsche schrijvers uit Zuid en Noord.
Maar wat vooral voor de leden een feest mag genoemd worden, is de avond van
18 Maart. Toen had Tak Brussel het zeldzaam genoegen den heer Hooyer te zien
optreden, vroeger ons medelid, en thans gevestigd te Rozendaal.
De heer Hooyer hield eerst een prachtige redevoering over ‘Gelooven en Werken’.
Na zijn zoo zaakrijke voordracht, wilde de heer Hooyer de leden en genoodigden
wel vergasten op letterkundige stukken van Justus van Maurik, Werumeus Buning
en Cremer, welke hij meesterlijk voor droeg.
Zoo iets smaakt naar meer, zegt het Vlaamsche spreekwoord; wij hopen den heer
Hooyer nog meermaals te hooren.
Wij weten niet of de heer Hooyer zich ook ter beschikking wil stellen van andere
Takken. Wij durven het hopen, want wij gunnen volgaarne aan anderen het genoegen,
dat wij zelf gesmaakt hebben.

Gulden-Sporenfeesten te Antwerpen.
In den stoet, die Zondag 11 Juli door de straten van Antwerpen trok, zag men de
volgende opschriften:
- In Vlaanderen Vlaamsch!
- De strijd voor Nationaliteit staat boven den strijd der partijen.
- Wij eischen eene Vlaamsche Hoogeschool.
- Voor arm en rijk, de taal gelijk!
- Taalvijand, Volksvijand.
- Weg met alle politiek, die ons Nationaliteitsgevoel miskent.
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- Vlaamsch Middelbaar Onderwijs.
- Hij slechts is een echte man,
Die in zijn tale denken kan.
- Wie niet met ons is, is tegen ons.
- Vlaamsche Hoogeschool.
- Eerbied voor de taalwetten.
- Vlamingen van alle kleur, vereenigt u, zooals uwe vijanden van alle kleur zich
vereenigen.
- Taalgelijkheid voor alle Belgen in Congo.

Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse Akademie.
Te Bloemfontein is in de eerste dagen van Juli een Hollandsche Akademie voor
Zuid-Afrika opgericht. Het plan er voor schijnt van president Steyn uitgegaan en
door de vereeniging Onze Taal te Bloemfontein aangepakt te zijn. Zij althans heeft
het congres uitgelokt, dat den 1en Juli te dier stede is geopend, op welk congres de
stichting tot stand is gekomen.
Maar voorbereid is de zaak op een vergadering van eenige Afrikaansche
voormannen, die op het eind van het vorige jaar te Kaapstad met elkaar te rade gingen,
hoe zij betere samenwerking konden verkrijgen tusschen de verschillende
vereenigingen, die in Zuid-Afrika de Nederlandsche taal - Hollandsch en Afrikaansch
- bevorderen. Daar waren pres. Steyn, Jan Hendrik Hofmeyr, prof. Moorrees, prof.
W.J. Viljoen en anderen.
Op die vergadering werd in beginsel besloten tot de oprichting van een akademie,
waarin de verschillende vereenigingen zouden samenloopen en samenwerken. Aan
een commissie werd opgedragen de statuten te ontwerpen. Op het congres te
Bloemfontein nu is dat plan, met eenige wijzigingen, aangenomen. Naar goed
Dietschen trant was er aanvankelijk heel wat tweedracht - het congres vond, dat de
commissie van voorbereiding eigenmachtig was geweest - maar de eendracht werd
ten slotte hersteld.
De naam is - naar de statuten aangeven - Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal,
Letterkunde en Kunst.
Het doel: zorg te dragen voor de normale ontwikkeling van de Hollandse taal,
letterkunde, kunst, geschiedenis en oudheidkunde in Zuid-Afrika, en aan die
ontwikkeling 'n wetenschappelike en artistieke leiding te geven. Onder het woord
‘Hollands’ wordt verstaan de beide taalvormen gebruikelik in Zuid-Afrika.
De Akademie zoekt haar doel te bereiken o.a. door 't uitschrijven van openbare
eksamens over taal, letterkunde en geschiedenis; 't uitschrijven van prijsvragen; het
aanmoedigen, uitgeven en 't geldelik steunen van de uitgave van oorspronkelike of
vertaalde werken, geschriften en liederen; behulpzaam te zijn in 't oprichten,
instandhouden en uitbreiden van dorps- en schoolbibliotheken; te zorgen voor de
verspreiding van geschikte lektuur, en van schooluitgaven; 't regelen van
leesgezelschappen, 't houden van openbare voordrachten en van populaire
voorlezingen over vragen van de dag; toe te zien dat 't onderwijs van 't Hollands in
de door de universiteit erkende vorm op school op alle mogelike wijzen zal worden

Neerlandia. Jaargang 13

gesteund en bevorderd en dat aan 't Hollands gelijke rechten met 't Engels bij alle
universiteits- en andere openbare eksamens worden verleend.
Uit een grostal, door het congres opgemaakt, koos de commissie van voorbereiding
dertig namen van mannen, die aangezocht zouden worden de akademie eigenlijk te
stichten. Dat dertigtal kan later, zooals de statuten voorschrijven, aangevuld worden
tot vijftig. Voorts zullen er dan bepalingen gemaakt worden voor de keuze van eere-,
candidaat- en correspondeerende of andere leden.
Dat dertigtal bestond uit de volgende heeren:
K a a p k o l o n i e . Ds. N.J. Brummer, Jan H. Hofmeyr, prof. A. Moorrees, dr. W.J.
Viljoen, dr. D.F. Malan, adv. F.S. Malan, prof. J. de Vos,
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ds. Malan, adv. J.H.H. de Waal, adv. W.J. van Zijl, ds. D.S. Botha en dr. Cillie.
T r a n s v a a l . Adv. N.J. de Wet, G.S. Preller, prof. J.L. Cachet, dr. N.M.
Hoogenhout, Jan F.E. Celliers, ds. H.D. van Broekhuizen, dr. F.V. Engelenburg, ds.
H.S. Bosman en dr. H. Reinink.
V r i j s t a a t . Pres. M.T. Steyn, genl. J.B.M. Hertzog, ds. J.D. Kestell, prof. A.
Franken, dr. J. Brill, dr. G. Knothe en J.S.M. Rabie.
N a t a l . Adv. E.G. Jansen en ds. Schoon.
Zoo is het begin geweest van een genootschap, dat voor de handhaving van de
taal der Afrikaanders groote dingen kan doen. Het heeft al dadelijk een voorwaarde
voor een krachtigen arbeid vervuld: door het Hollandsch en het Afrikaansch op
gelijke lijn te stellen heeft het samenwerking verkregen tusschen de aanhangers van
den eenen en den anderen vorm van het Nederlandsch. En zonder die eendracht ware
de strijd tegen den machtigen mededinger die het Engelsch is vrijwel hopeloos.

Vlamingen en Afrikaanders.
In de Vlaamsche Gids trekt prof. Paul Fredericq te Gent een vergelijking tusschen
den geestelijken strijd der Vlamingen, nadat België in 1830 van Nederland werd
gescheiden, en dien der Afrikaanders na den oorlog. Hij vindt, dat de Afrikaanders
er dadelijk veel beter voor stonden: zij hadden zelfbewustzijn, en die misten destijds
de Vlamingen. Daarom is 't dat de zaak van het Nederlandsch in 1830 in België
verloren leek, en de Afrikaanders na de nederlaag van stonde aan voor hun taal
opkwamen.
Maar nu zou prof. Fredericq willen, en het woord van een man als hij mag gehoord
worden, dat de Afrikaanders zich spiegelden aan de Vlamingen en de misslagen
vermeden, welke deze hebben begaan. Hij schrijft:
‘Evenals de Vlamingen tegenover Frankrijk en de Fransche taal, moeten
zij eerst en vooral leeren inzien, dat de Engelsche taal en beschaving, hoe
machtig ook, niet alles zijn in de wereld. In Europa is zelfs onder onze
oogen de Engelsche macht, op meer dan één gebied, e n r e c u l tegenover
(wijkend voor) Duitschland.
De studie der wereldgeschiedenis kan de oogen der Boeren openen. De
historische kennis komt hun gewoonlijk uit Engelsche boeken, gelijk voor
den Vlaming uit Fransche. Die historiewerken verkondigen den lof van
het eenige Engeland (of van het eenige Frankrijk).
Goede, onpartijdige Nederlandsche handboeken over de wereldgeschiedenis
zouden in Zuid-Afrika moeten gebruikt worden op alle scholen, om er aan
de jeugd te leeren, dat meer dan één volk (niet Engeland alleen) het gewtcht
der wereldbeschaving heeft helpen dragen: na de oudheid eerst de
Germanen, daarna opnieuw Frankrijk, daarna Nederland, Engeland en
Duitschland, en nu zijn heden ten dage de Slawische volken en ook, buiten
Europa, Noord-Amerika en Japan op den voorgrond getreden; terwijl op
den achtergrond kleine volken als het Nederlandsche in de verrijking van
den gemeenschappelijken schat der beschaving eene gewichtige rol blijven
spelen.
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Met de verdrijving der historische leugens uit de scholen zou ook het
onverdiend p r e s t i g e van Engeland in Zuid-Afrika geknakt zijn.’
Vervolgens komt prof. Fredericq te spreken over de kwestie Hollandsch of
Afrikaansch. Ziehier zijn oordeel over de zaak:
‘Op een ander gebied is het taalparticularisme met “die Afrikaanse taal”
ook een groot gevaar voor de Boeren. Dat zij zich aan de Vlamingen
spiegelen.
Niet meer voor hen dan voor de Vlamingen is het Nederlandsch van den
Staten-Bijbel eene kunstmatige, vreemde boekentaal. Zij leeft nog onder
de Boeren op al de kansels hunner Nationale Hervormde Kerk. Zij hooren
haar eerbiedig iederen Zondag aan in de preek van hunnen godsdienstigen
herder. Zij laven er zich iederen dag aan in hunne Bijbel-lectuur. Hun
Boeren-Afrikaansch is niet meer verwijderd van het Nederlandsch dan de
Vlaamsche boerendialecten van 1830.
Wij, Vlamingen, hebben ook onze taalparticularisten gekend, die het
Hollandsch wilden weren en ons in den benepen horizont van 't
West-Vlaamsch of zelfs van 't Limburgsch wilden insluiten. Het is eene
voorbijgaande ziekte geweest. Heden is de zegepraal van het
gemeenschappelijk Nederlandsch volkomen. Het West-Vlaamsch dient
alleen nog tot het goede: tot verrijking der Nederlandsche taal en letteren
in de gedichten van Guido Gezelle en in de romans van Stijn Streuvels.
Naar het voorbeeld der Vlamingen moeten de Boeren het Nederlandsch
van hunnen Staten-Bijbel handhaven als officieele en intellectueele taal.
Door die gemeenschappelijke Nederlandsche taal zullen de Boeren in
voeling blijven met de rijke en eeuwenoude Nederlandsche letterkunde
en met de geleerde, verfijnde, alzijdige Nederlandsche beschaving. Stellen
zij, tegenover de machtige Engelsche wetenschap, letteren en beschaving
niets dan hunne opkomende zwakke, stamelende “Afrikaanse taal”, dan
is het de intellectueele strijd van den leemen tegen den ijzeren pot.
Met Nederland en de Nederlandsche wetenschap, letterkunde en beschaving
als leunmuur tegen Engeland kunnen zij 't winnen.’
Eindelijk een woord over het studeeren van Afrikaanders in Europa:
‘Ook een ander punt is van het hoogste belang. Zoolang zij nog geene
volledige bloeiende Nederlandsche Hoogeschool in Zuid-Afrika bezitten,
moeten zij al hunne studenten naar de Hollandsche Hoogescholen of naar
Gent zenden, en niet langer naar die van Engeland en Schotland. Dat is
bij den duivel te biechte gaan. Men zendt de jongelingen als Afrikaanders
naar Europa, en zij keeren als bewonderaars van Engeland en van zijne
taal, soms als Engelsche wijsneuzen, naar Afrika terug. Integendeel zouden
zij uit Nederland of uit Gent als apostels der Nederlandsche wetenschap
en beschaving terugkeeren, als overtuigde voorvechters voor het behoud
van den Nederlandschen stam aan de overzijde van den Evenaar.’

Afdeeling Potchefstroom.
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18 Juni had de eerste openbare lezing vanwege de Afd. Potchefstroom plaats.
Kennis werd gegeven van een schrijven ontvangen van H.M. de Koningin,
dankende voor het toezenden van een kabel bij de geboorte van Prinses Juliana.
De heer J. Kamp werd gekozen om het Verbond te Bloemfontein te
vertegenwoordigen op het Kongres voor het oprichten van een Akademie ter
bevordering van de Holl. en Afrikaanse Letterkunde en Geschiedenis.
Hierna werd het woord gegeven aan de heer J.F.E. Celliers, de dichter van ‘die
Vlakte’, die door het Verbond was uitgenodigd een lezing te houden. Zijn onderwerp
was: D i e A f r i k a a n s e l e t t e r k u n d e .
De uiteenzetting, die de spreker gaf, van de verhouding tussen volksleven en
Literatuur, van de elementen, die tot dusver hinderend in de weg gestaan hebben van
de Afrikaanse Literatuur-vorming enz. enz. was zo helder en zo boeiend, dat wij
allen een ruimer inzicht in die kwestie hebben gekregen.
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De opkomst was zeer goed, o.a. waren ook de studenten van de Theol. School, als
genoodigden tegenwoordig. Wij hopen, dat binnenkort de beschouwingen van de
heer Celliers in ruimer kring bekend worden. Dit zal goed doen, ook in Holland.
Wat hier en nu alvast genoteerd kan worden, is het feit, dat de heer Celliers ons
getoond heeft hoe een redevoering in 't Afrikaans hoogst beschaafd kan zijn
Zelfs Prof. Cachet, onze eerste Afrikaanse novellist, verklaarde nu op dit punt
overtuigd te zijn. De heer Celliers heeft de afdoende proeve geleverd, zei hij, maar
terecht voegde hij er aan toe, laat ieder het opmerken en ter harte nemen; de spreker
heeft getoond, dat hij èn het Afrikaans èn het Hollands door en door goed kent; alleen
daardoor was hij in staat uit die twee elementen een behagelijk schoon geheel op te
bouwen.
19 Juni gaf de Afrikaanse taalvereniging van Klerksdorp alhier een uitvoering.
Na enige muzieken zangnummers (het was jammer dat deze laatste in de Engelse
taal waren), werd opgevoerd: D i e S p i o e n e n Z i j n h a n d l a n g e r s . Het was
in een woord uitstekend uitgevoerd en zeer leerzaam. De opkomst was zeer goed en
het saldo, na aftrek der onkosten, wordt afgedragen aan de wezen.
De klok door de heer Eysbouts te Asten geleverd voor het stadhuis alhier zal de
andere week gereed zijn.
Het verschenen rapport is een hulde aan de Hollandse firma.
A.H. KOOMANS.

Afdeeling Kaapstad.
Een onzer jongste, maar tevens meest werkzame Afdeelingen is wel de Afdeeling
Kaapstad en omstreken. Het ledental stijgt voortdurend en bedraagt nu al over de
120; terwijl - beschamend voorbeeld voor andere Afdeelingen - zelfs de
leden-vergaderingen druk worden bezocht.
Hoewel zij nog geen jaar bestaat, bezit zij reeds een eigen zaal, een flinke boekerij
en heeft zij onlangs een rederijkerskamer gesticht.
Voor die rederijkerskamer is veel geestdrift. Twee leden hadden op zich genomen
voor hun kosten een tooneel in te richten; terwijl een ander lid voorgordijn en
schermen schilderde. Vele andere leden gaven geldschenkingen.
Door evenveel voortvarendheid en rechten zin kwam de boekerij tot stand. De
voorzitter vroeg den leden hun boekenkasten eens na te zien, waarop de heer J.F.
van Oordt niet minder dan 80 Hollandsche werken zond.
In verband met het in September te houden Eisteddfod is de Afdeeling krachtig
werkzaam geweest. Vijf wedstrijden in het Hollandsch zullen worden gehouden,
waarvoor boeken en medailles zijn uitgeloofd.
De rederijkerskamer zal ‘Aurora’ heeten, ter herinnering aan de in vroeger jaren
welbekende Kaapsche rederijkerskamer. De heer Melt Brink, die, helaas, wegens
huiselijke omstandigheden, zich genoodzaakt heeft gezien als voorzitter af te treden
en nu tot eere-voorzitter is benoemd, heeft de kamer den voorzittershamer van het
oude ‘Aurora’ ten geschenke gegeven.
In Augustus hoopte de kamer haar eerste uitvoering met een Afrikaansch
tooneelstukje te geven.
Ten slotte staan voor later op den rooster van werkzaamheden der Afdeeling het
stichten van een zangvereeniging en zangklassen.
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Onderwijs in Zuid-Afrika.
Duitsche dochters van den H. Dominicas hebben verscheidene scholen in Natal en
Transvaal opgericht. Het voornaamste klooster, het Moederhuis der Dominicanessen,
is te New-Castle in Natal. In dit klooster is een bloeiende kostschool, een
zoogenaamde ‘High School’, waar meisjes voor de Cambridgeexamens en voor de
examens van het Trinity College of Music worden opgeleid. Op eenigen afstand van
New-Castle, te Lennexton, hebben de Dominicanessen een groote kostschool voor
jongens tot 12 jaar. Te Dundee hebben zij een groote school voor arme kinderen en
voor zwarten.
Te Heidelberg, in Transvaal, hebben de Dominicanessen een kostschool en te
Germiston bij Johannesburg een groote dagschool.
Om tegemoet te komen aan den wensch der Boeren om hun kinderen zooveel
mogelijk Hollandsch te laten leeren, is er te Blerik, in de provincie Limburg, op de
Duitsche grens, onder bescherming van den Bisschop van Roermond, een
postulantenhuis opgericht, waar voornamelijk Hollandsche meisjes zullen worden
vereenigd, die roeping gevoelen Dominicanes te worden en zich aan het onderwijs
in Zuid-Afrika te wijden.
Verleden jaar vertrokken reeds vier postulanten, waaronder één Hollandsche,
Josephine Maas.

Afrikaners die niet goed genoeg zijn.
Het wetsontwerp, regelende de toelating van rechtsgeleerden, is door het
Transvaalsche Hoogerhuis verworpen. De Afrikaners, die dus hier te lande onder
Prof. Melius de Villiers gestudeerd hebben in het Romeinsch Hollandsch Recht en
zijn gepromoveerd, moeten derhalve - zooals tot dusver - ook in Engeland tot de
balie zijn toegelaten, alvorens zich in Z.-Afrika te kunnen vestigen.
‘Die onnoodige kosten en tijdsverspilling’ - zooals de Volkstem terecht zegt danken de Afrikaners, die niet in Engeland studeeren willen, aan hun mede-Afrikaner
Adv. Ewald Esselen, lid van het Hoogerhuis.
In een tweetal hoofdartikelen leest de Volkstem den heer Esselen ongenadig de
les over zijn kortzichtigheid en ‘papbroekigheid’.
De teleurstelling en verontwaardiging onder de in Holland studeerende Afrikaners
laat zich denken.

Oost-Indië
Van 't Groepsbestuur.
De heer H.A. Kooij, lid van het Groepsbestuur en van dat van de Afdeeling Batavia,
gaat wegens ziekte met verlof naar Nederland.
In hem verliezen beide besturen een van hun ijverigste leden.
Als vertegenwoordiger te Besoeki is opgetreden de heer H.A. de Santy, controleur
bij het Binnenlandsch Bestuur.

Een suikerfabriek op Java.
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Over de beteekenis van de suiker-industrie in Nederl. Indië, op Java vooral, werd in
het April-nummer het een en ander meegedeeld. Aan d e I n d i s c h e M e r c u u r
van 29 Juni j.1. ontleenen wij thans iets over een der inrichtingen, waar het rietsap
tot suiker verwerkt wordt.
De suikeronderneming D j a t i r o t o gelegen aan de zuidelijke afhellingen van het
Yanggebergte in de afd. Loemadjang der residentie Pasoeroean behoort thans reeds
tot een der grootste van Java. Het terrein der onderneming beslaat een oppervlakte
van ongeveer 215 H.A.; in het midden ligt de eigenlijke fabriek, omgeven door het
fabriekskantoor, de herstellings-
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werkplaats en de groote goedang (magazijn); ten zuiden daarvan bevinden zich het
rangeerterrein met de locomotiefbergplaats en het veld voor de treinen der

Hoofdgebouw der Suikeronderneming Djatiroto.

onderneming, welke het suikerriet uit de velden aanvoeren, waarin kolen- en
waterreservoirs, weegbruggen en centrale wisselbediening.
De eigenlijke fabriek bestaat uit drie aaneensluitende gebouwen, elk van 160 M.
lengte en 19 M. spanning; de eerste foto geeft een kijk in het hoofdgebouw. In de
beide noordelijke gebouwen zijn ondergebracht de molen en ketelinstallaties, het
laboratorium en de opslagplaats voor suiker; in het zuidelijkste de toestellen voor de
sapverwerking, centrifuges en suikerdroger.
Dat fabrieks- met locomotieven- en rangeerterrein is aan de oost-, west- en
noordzijde omgeven door verharde wegen, waarlangs een 25-tal woningen voor
Europeesche beambten gelegen zijn; achter die wo-
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ningen liggen de regelmatig gebouwde, met grasvelden afgewisselde, kampongs
voor de Javaansche arbeiders; de tweede foto geeft een gezicht op dat

Fabrieksterrein der Suikeronderneming Djatiroto van het Zuiden gezien.

terrein van de zuidzijde; de Lamongankegel op den achtergrond en de
Yang-afhellingen rechts.
In het noordelijkste deel, 't welk doorsneden wordt door den Staatsspoorweg van
Djember naar Probolinggo, en waar ook de halte Djatiroto is, bevinden zich, behalve
de groote administrateurswoning, nog een 15-tal grootere woningen voor Europeesche
beambten, kleine parken, een societeit en een hotel. Ten noorden van de
Staatsspoorbaan werd een ruime markt aangelegd, de duizenden arbeiders, die aan
de onderneming verbonden zijn hebben daar en in de tokostraat in de oostelijke
kampong, gelegenheid zich van het noodige te voorzien; de levendigheid, welke hier
dagelijks heerscht, bewijst dat velen op de onderneming een ruim bestaan vinden.
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Het spreekt van zelf dat de uitgestrekte suikerriettuinen, waar het riet groeit en
gesneden moet worden, geheel buiten het hierboven beschreven terrein gelegen zijn;
deze strekken zich meestal ten zuiden van de onderneming uit. Het riet wordt uit die
velden met treinen aangevoerd; in den snij- en maal-tijd dagelijks 20000 picols,
geladen op 500 rietwagens, waarvoor een trekkracht aanwezig is van 18 locomotieven
van 40 P.K. Indien - zooals het plan is - de fabriek in 1910 wordt uitgebreid zullen
dagelijks 40000 picols op 1000 rietwagens met 28 locomotieven vervoerd worden.
Een hospitaal, waaraan een Europeesch geneesheer verbonden is, afzonderlijk
gebouwd aan de rivier Djatiroto, die het terrein aan de oostzijde begrenst, moet dienen
in geval de Javaansche arbeiders ziek worden. Ten behoeve van het Europeesch
personeel en de Javaansche werkers is een buisleiding aangelegd, die goed zuiver
drinkwater aanvoert van een 7 K.M. ten noorden van het fabrieksterrein gelegen
bron.
De onderneming behoort aan de Handelsvereniging ‘Amsterdam’ en zal na de
voorgenomen uitbreiding, in 1910 de grootste op Java zijn.
Voor bijzonderheden omtrent de inrichting der eigenlijke fabriek, die aan alle
eischen van den nieuwen tijd schijnt te beantwoorden, moet verwezen worden naar
het nummer 26 van d e I n d i s c h e M e r c u u r (Bijvoegsel). Ten slotte zij nog
vermeld dat de machineriën werden geleverd door Gebr. Stork & Co. te Hengelo,
de Hallesche Maschinenfabrik & Eisengiesserei te Halle/Saale, the Mirrlees Watson
Comp. en Pott, Cassels & Williamson te Glasgow en Machinefabriek Dapoean v/h.
firma Younge & Gill te Soerabaja. De fabrieksgebouwen en kranen werden geleverd
door Gebr. Stork & Co. te Hengelo.
Uit het medegedeelde moge blijken van hoeveel omvang en belang zoo'n
suikeronderneming is, en tevens dat ook de Nederlandsche nijverheid haar aandeel
in het bestaan van de grootste bron van welvaart voor Java heeft.

West-Indië
Groep Ned. Antillen.
Aan het verslag der bestuursvergadering gehouden 17 Juni is het volgende ontleend:
De vergadering werd bijgewoond door den heer H.J. Vooren, voorzitter der
Jongelieden-Afdeeling.
De voorzitter heet den heer Vooren welkom en zegt hem dank voor zijne
verschijning ter vergadering, waardoor het bestuur der Groep in staat wordt gesteld
meer te vernemen van de Jongelieden-Afd.
De secretaris doet mededeeling van de ingekomen stukken, o.a.:
Verzoek van R.A. Conner ter bestendiging der studiebeurs van zijn zoon en
dankbetuiging voor de hulp van het A.N.V. reeds ontvangen.
Verzoek van den secretaris op Bonaire, om Bonaire-nummers van Neerlandia en
nieuwe boekwerken voor de bibliotheek, die in een dringende behoefte zullen
voorzien.
Van Groep Ned. Indië werd f 63. - ontvangen als bijdrage voor noodlijdenden.
Op het verzoek van den heer Teodoro C. Vidal, om steun, ten einde zijn zoon in
Nederland te laten opleiden voor het een of ander vak, zal worden geantwoord, dat
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de jongeling zal worden ingeschreven op de lijst van de candidaten die in aanmerking
komen voor opleiding in Nederland.
Besloten wordt nog o.m. de Jongel.-Afd. behulpzaam te zijn bij het instudeeren
van tooneelstukjes en de regeling op zich te nemen van bijeenkomsten tot het houden
van voordrachten.
Het werk van den secretaris-penningmeester breidt zich met den dag uit, waarom
besloten wordt hem te machtigen een of meer personen in zijn dienst te nemen, en
tot dat doel vergoeding toe te kennen, ten hoogste f 200. -.
De secretaris deelt mede, dat tot de middelen, waardoor het ‘Alg. Ned. Verbond’
zijn doel tracht te bereiken, ook behoort voorlichting van de Nederl. Pers en dat hij
daarom voorstelt, dat van uit de Groep eene beweging uitgaat, om hier eene
vereeniging op te richten van uitgevers van bladen, die in het Nederl. verschijnen en
correspondenten van Nederl. bladen met het doel de Pers in Nederland van
voorlichting te dienen wanneer die voorlichting gevraagd wordt, en ook wanneer de
belangen der Kolonie eischen, dat bepaalde toestanden in de Kolonie bekend worden
in het Moederland. Dit voorstel wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

Naschrift der Redactie.
1 Juli is in een alg. verg. de vraag besproken of het op den weg ligt van de Groep te
ijveren voor het stemrecht.
De vraag is ontkennend beantwoord.
Verwondering heeft het gewekt dat van het Hoofdbestuur geen antwoord was
ingekomen.
Het Hoofdbestuur, dat niet dan te roemen heeft over de uitmuntende samenwerking
met de Groep Ned. Antillen, stelt er prijs op te verklaren, dat het antwoord wel
verzonden is maar later dan in de bedoeling lag.
Inmiddels zal de Groep van hare afgevaardigden in het Hoofdbestuur wel een
uitvoerige uiteenzetting van zijn meening hebben ontvangen.

Balata-Nijverheid in Suriname.
Het welslagen van de Nederl. inzending van Balata-vellen en voorwerpen op de
Balata-nijverheid betrekking hebbende op de tweede Rubber-tentoonstelling te
Londen in Sept. 1908 gehouden, hebben meer dan vroeger de aandacht van de
Nederlanders op de nog slechts ongeveer 20 jaar oude doch reeds tot betrekkelijken
bloei geraakte balata-nijverheid in Suriname gevestigd. Naar aanleiding van dit
welslagen werd de wensch geuit, alles wat omtrent deze nijverheid in Suriname
bekend is, in een boek te verzamelen. Dit is thans verschenen onder den titel: d e
B a l a t a n i j v e r h e i d i n S u r i n a m e , samengesteld door den heer Oudschans
Dentz wat het geschiedkundig gedeelte, en door de heeren Plasschaert en Dr. Sack
wat het winnen van de balata en haar scheikundige bewerking betreft, en met talrijke
bijlagen, rapporten enz. voorzien. Alles wat omtrent dit product uit onze Westindische
kolonie bekend is, is zooveel mogelijk in dit werk bijeen gebracht.
Het vormt een belangrijke bijdrage tot de kennis van de balata-nijverheid.
Moge het aan het doel beantwoorden, dat de schrijvers zich er van hebben
voorgesteld en strekken tot verhooging der belangstelling van het Nederlandsche
volk in deze voor onze kolonie zoo belangrijke zaak.
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Amerika
Het Nederlandsch in Amerika.
In The Holland American, algemeen nieuwsblad voor Hollanders en Belgen in
Amerika, verschijnend te Rochester (N.-Y.) schreef N. een hartig woordje ‘aan vele
Hollanders’, waarin hij o.m. zegt:
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Eenige dagen geleden werd mij door een Hollander beweerd, dat het verkeerd was
van Hollandsche ouders, om met hunne kinderen in den huiselijken kring Hollandsch
te spreken, omdat wij hier in Amerika waren. Kan men ooit een dommere uitdrukking
gehoord hebten? Sturen niet juist de meest ontwikkelde Amerikanen hunne kinderen
naar Europa, b.v. naar Duitschland, Frankrijk, Holland, België enz. om meer dan één
taal te leeren? En wij, die zonder de minste moeite ons Hollandsch kunnen
onderhouden en daarbij toch het Engelsch aanleeren, zouden ons schamen onze
moedertaal te spreken? Schande over zulke Hollanders!
Weet gij dat vele Amerikaansche patroons en werkgevers aan een Hollander, maar
een echte, onvervalschte Hollander, de voorkeur geven, omdat hij juist de
eigenschappen bezit, die zijne eigene landgenooten veelal missen, zooals degelijkheid,
stiptheid, getrouwheid en nauwgezette eerlijkheid?
Maar wat zien wij hier in Amerika het meest? Menschen en vooral jongelieden,
die ergens uit een klein plaatsje van Holland komen en die hier eenige jaren zijn,
roemen hun nieuw vaderland verbazend, terwijl ze Holland als een veracht land
wegwerpen! Kennen die personen wel eens hun eigen Vaderland?
Brave Hollanders, laat ons onze banier hoog houden, laat ons trotsch zijn op onze
Hollandsche afkomst, wij hebben er recht toe.

Onze taal en het Calvinisme.
Het jaarboekje van de Calvin College te Grand Rapids Mich., de Calvin College
Chimes, heeft een artikel over de drie plichten van het heden. Tot deze plichten rekent
het in de eerste plaats de voortzetting der studie van het Hollandsch. Het acht die
studie noodig, omdat het de taal is van een groot aantal kerken, die verwachten dat
de predikanten de moedertaal zuiver zullen spreken en voldoende gevoel hebben
voor haar schoonheid. Deze eisch zal blijven bestaan, zeker zoo lang als de
instrooming uit het moederland blijft aanhouden.
‘Maar bovendien is de studie van het Nederlandsch zoo belangrijk; omdat er een
uitgebreide verzameling Calvinistische en Gereformeerde boeken in is verschenen.
De tweede helft der 19e eeuw aanschouwde een merkwaardige godsdienstige opleving
in Nederland, die gepaard ging met een Calvinistische wedergeboorte in alle
levenssferen - van de kerk tot de staatkunde. Hierdoor ontstond een omvangrijke
litteratuur welke van onschatbare waarde is voor de verspreiding der Gereformeerde
leerstellingen en Calvinistische grondbeginselen. Indien wij de voordeelen van deze
litteratuur willen genieten en onze zaak willen versterken, dan moeten wij vertrouwd
zijn met de krachtige en edele taal, waarin die boeken zijn geschreven. Missen wij
de kennis van het Hollandsch, dan missen wij ook deze litteratuur en ongetwijfeld
de beginselen waarvan zij de draagster is. Het Hollandsch kunnen wij vergeten en
toch Calvinistisch blijven, maar niet Calvinistisch volgens de levensopvatting der
20e eeuw.’

De verschillende rassen en talen in de Vereenigde Staten van
Amerika.
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Hieronder wordt weergegeven eene beschouwing over de Vereenigde Staten, welke
onlangs in het Engelsche tijdschrift ‘The Economist’ o.a. aan de hand van het werkje
‘The American as he is’, van Dr. Murray Butler, werd ten beste gegeven.
Ofschoon de ingewortelde - slechts gedeeltelijk bewuste! - rassentrots van den
Engelschen schrijver duidelijk genoeg uit het stukje spreekt, bevat het toch ook voor
Nederlanders genoeg belangwekkende opmerkingen. O.a. blijkt uit het stukje, dat,
al moge in de Vereenigde Staten de Engelsche taal en de Angelsaksische aandrift
(‘Anglo-Saxon impulse’), naar de meening van Engelsche idealisten op het
Amerikaansche leven een Engelschen stempel drukken, de contingenten uit andere
volken er toch óók een hoogst belangrijke plaats innemen.
Daardoor wordt twijfel geoorloofd of de algeheele verengelsching der Vereenigde
Staten wel zoo geheel de toekomst voor zich heeft, als men tot dusver meende.
Hier volgt de bedoelde beschouwing:
Toen ik Engeland verliet, gaf mij iemand den vriendelijken raad, bijzondere
oplettendheid te wijden aan rassenproblemen, voornamelijk in het Zuiden. Wat
gebeurt er met het gekleurde ras, met den immigrant van Zuid- en Oost-Europa? Wij
kunnen de oplossing van den Duitscher en den Skandinaviër in de Engelsche massa
begrijpen; maar hoe is het met de Slaven, de Italianen, de Grieken en de Russische
Joden? Veranderen deze ongelijksoortige elementen door omgeving en opvoeding
in trouwe burgers van de Republiek en mededeelgenooten in een Angelsaksische
broederschap? Wanneer het moeilijk is om een nadrukkelijk ‘neen’ op zulk een vraag
te geven juist in dezen ongerijmden en overdreven vorm - dan is de reden, meen ik,
saamgevat in een oordeel van Dr. Butler: ‘Ondanks sterke verschillen van klimaat
zooals tusschen Denemarken en Griekenland, ondanks scheiding door afstand, grooter
dan dien tusschen Engeland en Siberië, ondanks verscheidenheid van rassen-oorsprong
grooter dan die van geheel Europa, zijn de negentig millioen Amerikanen in den
grond een eenig en herkenbaar politiek type’.
De ‘krachtige eenheid van inzicht’ (in politieken zin) die volgens een zoo bevoegd
waarnemer bestaat te midden van oneindige verscheidenheid in dezen uitgestrekten
Statenbond is zeker, wanneer het waar is, een indrukwekkend en belangrijk feit; en
blijkbaar (?) mag het voor bewezen gehouden worden1), behoudens zekere beperkingen
en uitzonderingen.
De vereenende oorzaken zijn vele en verschillende, ofschoon de eerste en grootste
is, wat Dr. Butler noemt ‘de Angelsaksische aandrift’, die met de Pelgrim-Vaders
meekwam en de Onafhankelijkheidsverklaring bezielde.
Het is opmerkelijk, dat de Burgeroorlog in Amerika, evenals die in Engeland zelf,
ontstond uit verschillen in sociale en economische gewoonten en gelooven, niet uit
rassenstrijd1).
Het was een poging van de Engelschen in het Zuiden om zich af te scheiden van
de Engelschen van het Noorden. Deze strijd is in alle opzichten voorbij, en gelukkig
zijn er geen nieuwe redenen tot oneenigheid ontstaan.
Maar hoe is het met de steeds toenemende vreemde elementen? Ondanks de groote
toevoeging van Ieren, Duitschers, Slaven, Italianen, Skandinaviërs en Joden aan de
oorspronkelijke inwoners, is Dr. Butler overtuigd, dat ‘de Angelsaksische aandrift
zich handhaaft’. Hij is er zeker van, dat de Engelsche taal de moedertaal van den
1) Deze opmerking blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
Red.
1) Deze opmerking blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
Red.
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immigrant overheerscht, ‘zoo niet in het eerste geslacht, dan toch zeker in het tweede;
en het Engelsche gewoonterecht met zijn wettelijke wijzigingen en bijvoegingen
neemt met een snelheid, die waarlijk verbazingwekkend is, de plaats in van de levensen bedrijfsgewoonten van den immigrant’.
O v e r d e z e k w e s t i e die er eene is van graad, l o o p e n d e m e e n i n g e n
uiteen evenals
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over de kwestie of het tweede geslacht beter is dan het
e e r s t e (!).
Binnenlandsche landverhuizing van Staat tot Staat - eerst van Oost en Zuid naar
het Noordwesten, later in zekere mate terug naar het Zuiden, hetgeen zeer snel aan
het toenemen is - is een andere belangrijke factor tot de vereeniging geweest.
Als voorbeelden van Staten,, die op deze wijze werden opgebouwd, mogen
Californië, Texas, Kansas en Oklahoma aangehaald worden.
De westwaartsche beweging is en blijft een eigenaardig kenmerk van de
Amerikaansche maatschappij. ‘Westwaarts baant zich de vloed van het geldmaken
een weg’. De hoop op een spoedig verworven fortuin en een avontuurlijk leven in 't
verschiet waren de aantrekkingskrachten en nu zendt midden-West be kwame
staatslieden terug naar Washington, en bekwame bankiers en zakenmannen om
ondernemingen te leiden in New-York en Boston. Maar alleen als leiders keeren de
Westerschen terug naar het Oosten.
Het is niet te ontkennen, dat elk van de honderdduizenden vreemdelingen die ieder
jaar in de Staten binnenkomen, vurig wenscht, Engelsch te leeren.
De Staats-Zeitung van New-York, het toonaangevende D u i t s c h e nieuwsblad,
is vol advertenties, aanbiedende om Engelsch degelijk te onderwijzen, in drie
maanden.
Met uitzondering van een of twee zuidelijke steden is Engelsch overal de taal van
maatschappij en handel1). Maar er zijn waarschijnlijk weinig steden over, waar de
Angelsaksische aandrift gesteund wordt door overwegend Angelsaksisch bloed. In
Boston is nu het grootste gedeelte I e r s c h -K a t h o l i e k en in deze en vele andere
steden worden knoeierijen van het gemeentebestuur toegeschreven aan Iersche
politieke vereenigingen1).
New-York is de grootste J o o d s c h e stad van de wereld.
Sommigen roemen er op, dat de Amerikaansche school het eenige tot nu toe
ontdekte middel is, dat den Jood bekeerde tot een nationalist en een patriot. Anderen
zeggen, dat zulk een ingeprente vaderlandsliefde slechts oppervlakkig is en dat de
arme Joden, overgeplant naar Amerika, gewoonlijk hunne oude deugden, kuischheid,
geloof en trouw verliezen, en nieuwe ondeugden krijgen.
Waarom klemmen zich de Joodsche immigranten aan New-York?
Waarschijnlijk omdat het de rijkste, de verkwistendste en de meest speculatieve
stad is in de nieuwe wereld. Het is tevens de voornaamste haven en groote
vernuftigheid wordt tentoongespreid bij het te laag aangeven van de waarde van
ingevoerde goederen voor de invoerrechten. Maar zonder ons over te geven aan een
bepaald inzicht waar de doktoren ter plaatse het alles behalve eens zijn, mogen wij
ten minste het feit vermelden, dat verscheidene van de beste bankiershuizen en vele
van de beschaafdste en meest voor het algemeen belang gevoelende burgers van
New-York tot dezen stam behooren.
Geboortetrots is een machtig gevoel. Ik wil de veelbesproken kwestie van voorrang
tusschen de Engelsche en de H o l l a n d s c h e Pelgrims niet beslissen. Stemmata
1) Deze opmerking blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
Red.
1) Deze opmerking blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
Red.
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quid faciunt?2) Maar, afgescheiden van den stamboom, bestaat de belangrijke vraag,
welk ras van immigranten het beste past in de inrichting der Amerikaansche
maatschappij en het best den geest van de Amerikaansche instellingen voedt? Na de
Engelschen, Schotten en Canadeezen, - ik ben er niet zeker van, dat den F r a n s c h e n
Canadeezen óók de voorrang moet worden gegeven1) - volgen de Skandinaviërs en
de Duitschers.
Steden als Chicago en Buffalo zijn grootendeels D u i t s c h .
D e Z w e d e n zijn talrijk in de meest noordelijke en Noord-Westelijke Staten.
Zweedsche meisjes zijn zeer gezocht als dienstmeisjes en verdienen hooge loonen
tot zij Amerikaansch worden. De Zweedsche nederzettingen zijn even oud als de
Engelsche en de Hollandsche, ofschoon zij het niet zoolang uithielden als de
H o l l a n d e r s in den vroegeren strijd om de heerschappij. Noch de oorspronkelijke
Hollanders, noch de oorspronkelijke Zweden handhaafden hunne talen, ofschoon
hunne kerken stand hielden. Maar de Duitschers, die Willem Penn volgden - voor 't
grootste deel van de Neder-Duitsche landstreken - een soort plat-Duitsch sprekende,
zijn eene uitzondering op den algemeenen regel. De taal, ofschoon evenals die van
de Boeren in Zuid-Afrika bedorven tot een minderwaardig dialect1), heeft nog de
overhand in vele stadjes en dorpen van Pennsylvania, ofschoon de mannen uit elk
geslacht, die het tot iets brengen, de oude spraak in den steek laten.
Er zijn talrijke G r i e k e n , S l a v e n en I t a l i a a n s c h e kolonies in de uitgestrekte
steden en fabrieksdistricten. De kinderen spreken gewoonlijk het Engelsch tamelijk
goed en streven over het algemeen naar een betere bezigheid dan den handenarbeid
die hunne ouders bevredigde. Zij zijn ook, hopen wij, minder verslaafd aan het
persoonlijk gebruik van messen en revolvers. Is de tegenzin in handenarbeid van
geboren Amerikanen een teeken van ontaarding? Hij schijnt in het Noorden zoowel
als in het Zuiden voor te komen. Het zware werk, dat de negers in het Zuiden en de
Chinees of Japanner (koelie) aan de Stille-Zuidzee-kust verrichten, wordt in de
Oostelijke en Midden-Westelijke Staten grootendeels door Slaviërs en Italianen
verricht. Intusschen brengt de sportbeweging naar het schijnt een kentering in deze
dreigende ontaarding van de Angelsaksische aandrift.

Mededeelingen en allerlei
Nederlandsche Scholen in Duitschland.
De Deutsche Wochenzeituug für die Niederlande und Belgien schrijft:
Met recht maakt de Nederlandsche pers zich boos over den druk, dien de overheid
in Duitsche nijverheidstreken uitoefent op de vele Nederlanders, die daar zijn. Met
name de leerplicht of liever de geldelijke lasten, die daaraan zijn verbonden en voor
arbeidersgezinnen te zwaar zijn, worden krachtig bestreden. Maar waarom, vraagt
het blad, richten de Nederlanders dan niet eigen scholen op? Het is niet noodig, dat
het kostbare gebouwen worden en behoeft dus niet duur te wezen? Met behulp van
de consuls zou er van de vele gegoede Nederlanders, die er in de Rijnprovincie
wonen, van het Algemeen Nederlandsch. Verbond, van de Nederlandsche en Duitsche
2) D.w.z. Wat beteekenen stamboonen?
Red.
1) Deze opmerking blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
Red.
1)
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regeering en door inzameling in Nederland wel geld voor te vinden zijn. Ook zouden
ouders naar hun draagkracht schoolgeld kunnen opbrengen.
Van de Duitsche regeering verwacht het blad, dat zij wat betreft de onderwijzers
en het leerplan even tegemoetkomend zou zijn als de Nederlandsche ten opzichte
van Duitsche onderwijzers en Duitsche scholen hier te lande. En het hoopt, dat het
Duitsche volk vrijzinnig en verstandig genoeg zal wezen, om niet te verlangen, dat
er van die jonge Friezen en Geldersmannen in Duitschland met alle geweld Pruisen
gemaakt worden. Duitschland heeft anti-nationale onderdanen genoeg. Als dus de
Nederlanders maar geld er voor over hebben om hun landgenooten over de grens te
helpen hun volksaard en taal te behouden!
***
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Wij hebben getracht volledige gegevens te verkrijgen over het aantal Nederlandsche
werklieden in Duitschland, maar konden vooralsnog niet meer te weten komen dan
wat we in 't Febr.-nr. al meldden, dat n.l. volgens eene mededeeling van den waarn.
consul te Dortmund het aantal mijnwerkers in het Ruhrgebied op 1 Juli 1907 totaal
311.649 bedroeg. Hieronder waren 25.748 vreemdelingen, waarvan 3.879
Nederlanders en 148 Belgen.
Van 1 Juli 1906 tot 1 Juli 1907 is het aantal Nederlandsche mijnwerkers in het
Ruhrgebied gestegen van 3.081 tot 3.849.
Het grootste aantal Nederlanders, bij één schacht werkzaam, bedroeg 131. Op
deze schacht, n.l. ‘Osterfeld’ bij Osterfeld, volgen ‘Westende’ te Meiderich met 127
en ‘Concordia 2 en 3’ te Beeck met 121 Nederlanders.
Na de uitvoerige beschouwing van Jhr. Mr. O.A.F.M. van Nispen tot Sevenaer
over het Nederlandsch Onderwijs in het Buitenland, opgenomen in het Febr.-nummer
behoeven wij hier niet nogmaals een pleitrede te houden over het nut en de
noodzakelijkheid om talrijke Nederlandsche kolonies in den vreemde door onderwijs
in de moedertaal niet voor ons volk te doen verloren gaan.
Het vraagstuk van Nederlandsche Scholen in het Buitenland blijft in het A.N.V.
aan de orde.

Gewesttaal en Gemeenelandstaal.
Hoog in den Atlantischen Oceaan, ongeveer halverwege tusschen Schotland en
IJsland liggen de Färöer, een groep van 22 eilanden, te zamen een 54 vierkante mijl
grond beslaande. De bevolking is schaarsch, een 18,000 zielen, maar zij roemen in
een eigen taal. Of eigenlijk zijn er twee talen op het eiland in gebruik: het Deensch
- de eilanden behooren tot Denemarken - en het Färöisch, dat evenals Deensch een
tak is van den Noorschen taalstam. Het Deensch is er de gemeenelandstaal, ongeveer
wat het Nederlandsch is voor de streken van ons land, waar men een eigen
gewestelijke taal spreekt. Het Färöisch is gaandeweg ook schrijftaal geworden; men
is het gaan bestudeeren, heeft oude liederen en sprookjes, door de mondelinge
overlevering bewaard, opgeteekend; enkelen hebben er eigen werk in geschreven;
er verschijnen nu bladen in. Deensche geleerden hebben van harte aan die beweging
hun steun gegeven.
Maar nu is in den laatsten tijd een nieuwe geest in de eilandbewoners gevaren. Er
zijn er onder, die hun land van Denemarken willen afscheiden en een eigen rijk
vormen. En daarmee verbinden zij een streven om de Deensche taal buiten de deur
te zetten. Het Färöisch, zoo heet het, is onze moedertaal, Deensch een vreemde taal,
waar wij niets mee te maken hebben.
De Denen zeggen - en verstandige mannen op de Färöer zeggen het hun na - dat
de menschen daar hun Färöisch terecht in eere houden, het vrijelijk spreken en
schrijven kunnen, maar alleen tot hun eigen nadeel den band met het Deensch zouden
doorsnijden. Het Deensch is een taal met een oude en rijke letterkunde; er is een
Deensche wetenschap, in de geleerde wereld hoog gezien; er is een wijd veld van
Deensche beschaving. Door het Deensch prijs te geven zouden de Färöers hun
gezichtskring beperken, hun geestelijk leven verarmen. Gelijk de Kaapsche minister
Malan nog onlangs zijn volk heeft vermaand: houdt verband met de wereld buiten
uw land! zoo zeggen de Denen tot hun stamgenooten op de Färöer: blijft het Deensch
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mede als uw taal beschouwen en zoo voeling houden met de beschavingswereld, die
het Deensch u opent!
In Noorwegen - wij schreven er voor eenigen tijd over - openbaart zich een zelfde
streven naar afscheiding op taalgebied, maar de beweging voor behoud van de
rijkstaal, d.i. het Noorsche Deensch, wint er tegenwoordig aan kracht. Men gaat er
meer en meer inzien, dat het prijsgeven van de taal, die het land eeuwen lang zijn
beschaving heeft toegevoerd, verlies aan geestelijk bezit zou beduiden. Dat zal men
op de Färöer denkelijk ook wel inzien, op den duur.
En wat de Afrikaanders zouden missen, als zij zich van het Nederlandsch als
gemeenelandstaal ontdeden, dat zegt hun prof. Paul Fredericq in het artikel dat wij
elders in dit blad weergeven.

Het Nederlandsche Lied.
De vereeniging van dien naam, gesticht door den heer Coers, heeft haar leden in den
laatsten tijd verrast door een paar bundels oude liederen en de belofte van meer.
Eerst verscheen de ‘Eerste aflevering van: een Nieu Liedt-boeck genaemt den
Druyven-tros der amoureusheyt: in hem begrijpende veelderhande amoureuse
liedekens, te vooren in druck noyt uytgegaen, gecomponeert door Pieter Lenaerts
van der Goes, 1602. Van aanteekeningen voorzien door Prof. dr. J. te Winkel.’
Nu weer zijn het Z e s K e r s t l i e d e r e n met hun door M.J. B(ouman)
karakteristiek bewerkte begeleidingen, die de aandacht vragen.
‘Onze Volksliederen - de uiting van het volksleven der Nederlandsche natie in het
verleden en in het heden, schoon in hunne echtheid en juist daardoor de zuivere
spiegel van volksliefde, volksleed, moed, geloof en vaderlandsliefde, - zijn waard,
luide gezongen te worden en te klinken door het gansche land, om den ouden moed
te herwekken, het oude karakter te doen herleven, de volksziel bij de herkenning van
eigen schoonheid en waarde opnieuw te doen ontwaken.’
Dit ware woord is uit een ‘L.S.’, waarin het doel der vereeniging wordt aangewezen.
Wie kan, steune het mooie streven van de vereeniging ‘Het Ned. Lied’ krachtig.

Staatscommissie voor de spelling.
Bij Kon. Besluit is ingesteld een Staatscommissie met opdracht: te onderzoeken,
welke de gedragslijn der Regeering behoort te zijn ten opzichte van de schrijfwijze
der Nederlandsche taal, wanneer inzichten omtrent die schrijfwijze met elkander in
strijd geraken, met bepaling, dat het door haar uit te brengen rapport een beredeneerd
voorstel zal inhouden, bevattende de uitwerking van hare denkbeelden.
Het A.N.V. is in die commissie vertegenwoordigd door zijn algemeenen voorzitter,
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
Het stambelang der spelling dunkt ons hiermee erkend.

Handel tusschen Noord-en Zuid-Nederland.
Wij maken personen in Noord- en Zuid-Nederland, die wederkeerig
handelsbetrekkingen willen aanknoopen, opmerkzaam, dat inlichtingen worden
verstrekt door de Afdeeling Handel (van het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel), Lange Houtstraat 36, Den Haag.
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Voorts vindt men nu en dan in dit blad een lijst van namen van personen of
handelshuizen, die daarbij gaarne briefwisseling in het Nederlandsch zouden voeren.

Landverhuizers sluit U aan!
De Haagsche Ct. in een hoofdartikel de landverhuizing aanbevelend voor
ondernemende Nederlanders zei onlangs:
Gelukkig is er een groote, sterke band, welke door krachtig werken van het Alg.
Nederlandsch Verbond gestadig versterkt wordt, en waardoor leden van dit Verbond
in den vreemde thans ook ginds wel land-
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genooten kunnen aantreffen, en met raad en voorlichting gebaat worden. Ieder, die
er over denkt om te emigreeren, moest voor het luttele bedrag aan contributie lid zijn
van dat Nationaal Verbond.

Reisindruk.
Uit een schrijven van een Verbondslid, dat Amerika bezocht en pogingen deed om
hier en daar medeleden te treffen:
‘Hierbij meld ik u even mijn behouden terugkomst in het vaderland na een mooie
en zeer belangwekkende reis.
In 't algemeen is het mij opgevallen dat het A.N.V. in de West een heel wat
belangrijker positie inneemt, althans veel meer bekend is dan in ons eigen land. De
Curaçaosche Jongelieden-Afdeeling kan aan alle Hollandsche een voorbeeld geven,
maar zij staat ook onder leiding der onderwijzers, die veel vrijen tijd er aan opofferen.
Bij de Julianafeesten zag ik ook de Jongelieden-Afdeeling met eigen vaandel aan
het hoofd van den kinderoptocht.
Zoowel daar als in Suriname zijn de onderwijzers een niet gering te achten
drijfkracht voor het onderhouden van een Nederlandschen geest.

Strijd tegen vreemde woorden.
De Haagsche Commissie indertijd benoemd door de Afd. 's Gravenhage van het
A.N.V. o.a. om vreemde opschriften op winkels te weren, heeft het krachtig geloof
van den aanhouder, die hoopt te winnen.
Aan de Hoofdredacteuren der Haagsche dagbladen heeft zij een uitvoerig schrijven
gericht, waarin het goed recht van den strijd tegen het noodeloos gebruik van vreemde
woorden krachtig wordt bepleit, met sprekende voorbeelden het nog wijdvertakt
misbruik wordt aangetoond en gewezen wordt op den grooten invloed, dien de pers
ten goede often kwade kan uitoefenen.
Het stuk, onderteekend: Marcellus Emants, P. van Meurs, C.M. van Hogendorp
en A.M. van Gerth van Wijk, is een krachtig pleidooi voor het zuiver houden onzer
taal en toont aan hoe nauw het streven verband houdt met het gevoel van nationale
eigenwaarde.
Laten alle Afdeelingen het voorbeeld van 's Gravenhage volgen.

Russisch-Nederlandsche woorden.
Onze Vertegenwoordiger te Charkoff, de heer C.C.J. van der Klaauw zond de
volgende vraag in:
Wie kan mij de afleiding en de oorspronkelijke beteekenis opgeven van de volgende
Russische woorden, die zonder twijfel uit het Nederlandsch genomen zijn: n.l.
r a v e n d o e k en b r e z e n d o e k ? Het eerste woord wordt gebruikt voor wat men
thans in het Nederlandsch paklinnen noemt (hessian), terwijl uit brezendoek z.g.
b r e z e n t e n gemaakt worden, die in het Nederlandsch dekkleeden genoemd worden:
waterdichte, afgepaste stoffen, waarmede koopmansgoederen op schepen, schuiten
en steigers bedekt worden om nat worden te voorkomen.
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Dr. A. Kluyver, wien wij de vraag voorlegden, was zoo vriendelijk ons te verwijzen
naar de uitnemende verhandeling van den heer Dr. R. van der Meulen, getiteld D e
H o l l a n d s c h e z e e - e n s c h e e p s t e r m e n i n h e t R u s s i s c h . Dit werk is
in Febr. 1.1. uitgegeven vanwege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam.
De heer Van der Meulen vermeldt Russ. b r e z é n t als ontstaan uit Ndl.
p r e s e n n i n g en Russ. b r e z e n d u k (u = Ndl. oe) als ontstaan uit Ndl.
presenningdoek.
Ook r a v e n d o e k is in het Ndl. een bekend woord, voor een soort van linnen of
zeildoek, en dit woord is in het Russisch bijna onveranderd overgenomen.

Holland op zijn best.
O n s r a s . Een uitspraak van Prof. Bolk:
‘Wat de verbetering van de lichamelijke ontwikkeling der bevolking gedurende
de laatste tientallen jaren betreft, gaat ons volk aan de spits der volkeren van Europa.
Dit moge aan een iegelijk worden voorgehouden die twijfelt aan de innerlijke kracht
van ons volk.’
- Dezen zomer heeft Mengelberg, de bekende leider van het Amsterdamsche
Concertgebouw-Orkest, weer nieuwe lauweren in Rome behaald!
- Graaf Marnix van St. Aldegonde uit Lier (België) - een nazaat van den vriend van
Willem den Zwijger, heeft ter gelegenheid der geboorte van Prinses Juliana aan zijn
talrijke pachters in de omstreken van Breda voor een lange reeks van jaren een
blijvende pacht verzekerd.
- De bekende zwemmer P.L. Ooms heeft in Frankrijk de roem der Nederlandsche
watersport hoog gehouden. In den wedstrijd Havre-Trouville zegevierde hij na 3½
uur in zee gezwommen te hebben, daarna in den wedstrijd dwars door Parijs, waarbij
hij 4½ uur te water bleef.
- Uit een schrijven van den heer J.C.Th.G.J. Heyligers te Trinidad:
Ik kreeg onlangs op deze fabriek - de grootste suikerfabriek van de West - bezoek
van 2 Engelsche entomologen. Een van hen zag op mijn tafel liggen ‘Van Deventer:
De dierlijke vijanden van het suikerriet’, eene uitgave van de Vereenigde Proefstations
der suikerindustrie op Java.
Hij greep dit prachtige werk bijna in vervoering, prees het bijzonder en roemde
Holland om zijne buitengewoon fraaie boekwerken.
Zoo'n boek met dergelijke gekleurde platen was volgens hem niet in Engeland te
drukken. En zijn collega zeide halfluid, maar ik kon het toch verstaan: ‘Waarom zijn
wij zoo achterlijk?’

De Hudsonfeesten.
In vorige afleveringen van Neerlandia is reeds het een en ander medegedeeld over
de Hudsonfeesten, welke de volgende maand te New York zullen worden gegeven
ter eere van den zeevaarder, die met ‘De Halve Maen’, het vaartuigje van de O.-I.
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Compagnie, welks nabootsing de vorige maand als deklast op de ‘Soestdijk’ den
tocht naar Amerika maakte, de zee trotseerde en bij zijn poging om een noordelijke
doorvaart te vinden, den stroom ontdekte, die naar hem de Hudsonrivier is genoemd.
Zijn onderzoekingstocht leidde tot de vestiging der handelsfactoryen op Manhattan
en de stichting van Nieuw Amsterdam, thans Amerika's hoofdstad.
De feestelijkheden duren van 25 September tot 9 October, waarvan wij vermelden:
27 Sept.: Ontvangst der officieele gasten, opening der verschillende
tentoonstellingen op het gebied van kunsten, wetenschappen en geschiedenis;
officieele aanvaarding van het geschenk der Ned. natie, het op 's Rijks Marinewerf
te Amsterdam gebouwde model van ‘De Have Maen’.
28 Sept.: Historische optocht, welke in een reeks zegewagens de ontwikkeling
van New York van eiland tot wereldstad zal voorstellen. Het tafereel, dat het
Hollandsch tijdperk omvat, wordt samengesteld door Hollanders, die te New York
wonen. Zij zullen voorstellen: 1e. ‘De Halve Maen’; 2e. den dood van Henry Hudson;
3e. aankoop van Manhattan; 4e. verdrag van Jonas Bronk met de Indianen; 5e.
aankomst en ontvangst van Pieter Stuyvesant; 6e ke-
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gelen op Bowling Green; 7e. Hollandsche woning op Manhattan; 8e. sprookje van
Sinterklaas; 9e. Nieuw Amsterdam wordt New York.

De Halve Maen, met een gedeelte der bemanning in kostuum.

1 Oct.: Hudson-rivierdag.
2 Oct.: Carnavalsdag.
4-9 Oct.: Upper-Hudsonweek, zich bepalende tot de plaatsen gelegen langs de
Hudsonrivier.
Wie bijzonderheden, ook omtrent het leven en de tochten van Hudson wil weten,
schaffe zich voor 35 cent de mooie uitgaaf aan van Scheltema & Holkema's
Boekhandel: ‘De Halve Maen en de Hudson-Fulton-feesten te New-York, door E.
Ruempol met 9 fraaie foto's’, waarvan bijgaande afbeelding als voorbeeld kan dienen.
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Papierfabriek in Indië.
Te Soerabaia zal binnenkort de eerste papierfabriek in werking komen.

Ned. Volkszang in Limburg.
Het is een verheugend verschijnsel, dat in het deels verduitschte en verfranschte
Limburg een beweging ontstaan is tot veredeling van den Ned. volkszang.
De Limburgsche Vereeniging, die zich hiermede belast, geeft zeer goedkoop
tekstboekjes uit, thans o.a. vermeerderd met een Lied van den werkman en Arnold
Spoel's Prinsesselied, terwijl de ‘Leeuwerk Potpourri’ voor piano, die de liederen
der tekstboekjes volgt, er zeer toe zal bijdragen de wijzen algemeen ingang te doen
vinden.
Men mocht ook wel eens een beweging op touw zetten om het Ned. geld althans
officieel in Limburg te zien erkend.

Electrotechnische vaktaal.
Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de E l e c t r o t e c h n i s c h e
w o o r d e n l i j s t , samengesteld door de commissie, benoemd door de Vakafdeeling
voor Electrotechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs. In verband hiermede
leze men het artikel ‘Over de vorming van Technische woorden’, in De Ingenieur
van 20 Febr. 1909, waarin de heer G.J. van de Well te velde trekt tegen het gebruik
van Germanismen in vaktermen.

Het Ned. der dagvaardingen.
Mr. J.J. van Geuns, de gewezen president van het Gerechtshof te 's Gravenhage,
heeft de aandacht gevestigd op de vele vreemde woorden, die dagvaardingen voor
het volk onverstaanbaar maken.
Z.i. kunnen met eenigen goeden wil ook hier vele vreemde woorden door goede
Nederlandsche vervangen worden.
Mocht bij de rechterlijke macht een zuivering worden overwogen, dan mag men
den stijl ook wel eens aan een grondige herziening onderwerpen, want die vooral
maakt de dagvaardingen onverstaanbaar.

Paysagiste!
In een Nederlandsch tijdschrift zagen wij een advertentie, waarin een Nederlander
zich zijn landgenooten aanbeval voor ‘aanleg en vernieuwing van lusthoven’ en zich
daartoe p a y s a g i s t e noemde. Is t u i n b o u w k u n d i g e niet goed genoeg meer?
Of, als het bepaald iets nieuws moet wezen, mag het dan niet l u s t h o v e n i e r zijn?
Of kan k u n s t h o v e n i e r dienen, gelijk er kunstschilders zijn naast gewone
schilders?
Allicht zijn er ook andere Nederlandsche woorden voor te vinden of te vormen.
(T u i n a r c h i t e c t wat men ook ziet, lijkt niet fraai en overbodig naast
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t u i n b o u w k u n d i g e ). Het is stellig gemakkelijker, doch minderwaardig, om maar
een vreemd woord over te nemen.

Haventaal.
Aan de havens, waar zeevolk komt uit alle landen, blijft de landstaal zelden zuiver.
Maar is 't noodig, dat Rotterdam's graanwerkers, gelijk dezer dagen uit een manifest
van hen bleek, van ‘ontlossen’ spreken, waar ze ‘lossen’ bedoelen? En zou men in
de Hollandsche havens, waar men ‘graanelevators’ gebruikt, niet het Vlaamsche
voorbeeld willen volgen en voortaan spreken van ‘graanzuigers’? Naast zandzuiger,
schelpenzuiger, stofzuiger drukt graanzuiger den aard van het toestel tenminste zoo
goed uit als graanelevator.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
H.C. de Bruyn Prince, vroeger Murray's Chambers, Groentemarktplein, Kaapstad.
A. Rosing, vroeger Koncierge Hugenotengebouw, Koningin Victoriastraat,
Kaapstad (thans in Amerika).
Jhr. J.C. van Reigersberg Versluys, vroeger oud-directeur Kol. Spoorwegen,
Paramaribo (thans in Nederland).
Z. Gallion, vroeger p/a. firma Kersten & Co., Paramaribo (thans in Canada).
K. v.d. Meulen, vroeger leeraar a/d. Hendrikschool, Paramaribo.
C.E. Petri, vroeger Chef van Tractie b/d. Kol. Spoorwegen, Paramaribo.
S.M.L. Maduro, vroeger koopman, Willemstad (Curaçao).
N.M. Jessen, vroeger Kapitein v/d. Christianstad, Willemstad (Curaçao).
S.G. Visker, vroeger werktuigk. ingenieur, Dunklerstraat 7, Den Haag.
J.A. Gravenstein, vroeger Ambt. Expl. Compy. of Salt Ponds, St. Martin (thans
in Canada).
J.A. Helling, vroeger Pastoor, Bonaire (thans in Nederland).
G. Dames, vroeger 1e Luit. der Inf., Paramaribo (thans in Nederland).
A.N.C.F. Keyzer, vroeger 1e Luit. der Inf., Paramaribo (thans in Nederland).
Mr. P. Bucaille, vroeger Rechter, Paramaribo (thans in Nederland).
W.N. Briel, vroeger Directeur Opleidingschool, Probolinggo (thans in
Nederland).
A.M.W. Bussemaker, vroeger Gep. Ond. Havenmeester, Sitoebondo (thans in
Nederland).
J.A.H. van Hoboken, vroeger Empl. B.S.M., Samarinda (thans in Nederland).
E. Klaassen Dz., vroeger Predikant in Indië (thans in Nederland).
Mevr. Lankhout, geb. Heyneman, vroeger in Indië (thans in Nederland).
Ds. J. Mooy, vroeger in Indië (thans in Nederland).
W. van Bork, vroeger Pol. Student, Koornmarkt 34, Delft.

Arbeidsbeurs.
(Buiten verantwoordelijkheid van 't Hoofdbestuur).
Een Vlaming, drie jaar in betrekking geweest zijnde in Afrika (San Tome) zoekt
plaatsing als monteur voor allerhande stoomwerktuigen, als locomotieven, locomobiels
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enz., is goed op de hoogte met het herstellen van stoomwerktuigen, spreekt Vlaamsch,
Fransch en Portugeesch en kan goed met negers omgaan.
Een jongmensch, bekend met de moderne talen, Italiaansch, stenografie,
machineschrijven en boekhouden, tot heden werkzaam bij groote bankinstellingen,
zoekt plaatsing op een kantoor in het buitenland, liefst in Ned. Oost-Indië.
Een technisch onderlegd man, het laatst werkzaam geweest bij grondboringen,
technisch onderlegd en bekwaam in boekhouden en administratie zoekt een betrekking
in het buitenland.
Een nog jonge man, werkzaam bij een Electriciteits-Maatschappij, in staat flinke
installaties aan te brengen, geschikt om als fabrieksbaas op te treden, op de hoogte
van het machinevak, bekend met Duitsch en Fransch, zoekt plaatsing in het buitenland.
Het adres der belanghebbenden is te vernemen bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Nieuwe leden
over Juli 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
A.E. Arkebout Schokker, Insp. van de Scheepvaart,
Riouwstraat 35,

Den Haag.

J.M. van der Meer, Roomhuis ‘Boschhek’ bij Leidschen Den Haag.
Straatweg,
W.C. Kleyn, arts, Juliana van Stolberglaan 11,

Den Haag.

Douairière F. Backer, geb. Willinck, Juliana van
Stolberglaan 15,

Den Haag.

L.Th.A. Peters, arts, 1e v.d. Boschstraat 9,

Den Haag.

Dr. S. Aalbersberg, arts, Adelheidstr. 93,

Den Haag.

W.P.H. Jansen, Pastoor, Van Limburg Stirumstraat 12, Den Haag.
J.J.A. Knoote, dir. Centr. Bureau voor
Vreemdelingenverkeer, Nieuwe Uitleg 37,

Den Haag.

J. Blomberg Jr., apotheker en fabrikant van Chemische Den Haag.
en Pharmaceutische preparaten, Spui 34 a,
Mr. J. Addink, adv. en proc., Juliana van Stolberglaan Den Haag.
24,
D. van Nievelt, Dir. Directe Belasttngen enz., F.C.
Donderstraat 9,

Utrecht.

J.C. Ebeling, bankier, Ramstraat 9,

Utrecht.

J.H. Koelman, firma wed. A. Ebeling & Co., Voorstraat Utrecht.
87,
Mr. M. Nauta, adv. en proc., Voorstr. 63,

Utrecht.

J.W. de Neut, Gezant, Hotel de l'Europe, Vreeburg,

Utrecht.

A. van der Stichele, Consul van België,
's-Gravendijkwal 23,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.
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Gewone leden.
E. Sijbolts, apotheker, Riouwstr. 48,

Den Haag.

A.W.K. ter Beek,
Oud-Kolonel Ind. Leger,
Billitonstraat 8,

Den Haag.

P.E. Roelants, arts, 1e v.d. Boschstr. 7,

Den Haag.

Dr. I.H. Hanken, Juliana van Stolbergplein 5,

Den Haag.

Mr. C. van den Brandhof, dir. Hypoth. Bank, Parkstraat Den Haag.
4 a,
Firma Spoorman, R.-K. Boekhandel, Van Limburg
Stirumstraat 10,

Den Haag.

Mr. J.D. ten Bruggen Cate, dir. van de Maatschappij Den Haag.
voor Hyp. Crediet in Nederland, Groot Hertoginnelaan
41,
Dr. J.A. Ruys, arts, Balistraat 104,

Den Haag.

J.C. Meys, Hoofdcommies ter Gem. Secretarie van Den Scheveningen.
Haag, Badhuisstr. 184,
Wijbrand Boogaerdt, apotheker, Biltstr. 152,

Utrecht.

Dr. H.J.T. Brouwer, Vicaris-Generaal, Biltstraat 127,

Utrecht.

Th.S. Roes, Deken, Biltstraat 121,

Utrecht.

Prof. H. Snellen, Biltstraat 95,

Utrecht.

M.C. Vink, instrumentenfabriek, Boothstraat 12,

Utrecht.

G. Renkema Ez., dir. Gemeente-Reiniging, Weerdsingel Utrecht.
O.Z. 93,
Ds. J. Jansen, Chr. Geref. Predikant, Biltstraat 58 bis, Utrecht.
Mr. A.Ph.W. Alta, adv. en proc., Biltstraat 112,

Utrecht.

Mr. F.J.C. Verhoeff, adv. en proc., Biltstraat 108,

Utrecht.

J. Amesz, boekhandelaar, Voorschoterlaan 145,

Rotterdam.

W.J.T. Bruyn, architect, Oudedijk 88,

Rotterdam.

Jhr. Mr. J.J.W. Pompe van Meerdervoort, advocaat,
Kruisstraat 42,

Rotterdam.

A.J. Schoonhagen, Gemeente-Secretaris,

Driebergen.

Allen opg. door den heer
Jac Post,
J.G. Bellaar Spruyt,

Rotterdam.

Maastricht.
Opg. door Dr. M.J.H.
Houba,

Maastricht.
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Jos M. de Jongh, Eendrachtsweg,

Rotterdam.

Opg. door den heer J.B.
Verhey,
G.A. van Poelje, Molenstraat 71,

Rotterdam.
Naaldwijk.

Opg. door Dr. M.A. van
Weel,
Mej. A.M.C. Becht, Javastr. 56,

Den Haag.
Den Haag.

Opg. door mej. Joh. de
Koningh,
Mej. A. v.d. Kerkhoff, Nicolaïstraat 13,
Opg. door den heer W.F.
Gerdes Oosterbeek,

Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.

A. Gratama, Langeweg,

Zwijndrecht.

W.B. Oort, Majoor der Inf. O.-I.L.,

Oegstgeest.

Opg. door Prof. J.E.
Heeres, Leiden.
Jb. Zijp, Secretaris Waterschap Beemster,

Den Haag.
Purmerend.

Opg. door den heer K.C. de
Jong, Zaandam.
D. Vas Visser,

Purmerend.
Opg. door den heer J.P. Tetterode, Lochem.

W.K. Maurits, Adelborst 1e kl. a/b. Hr Ms. Wachtschip, Amsterdam.
Opg. door den heer N.F.
Dijkema,

Amsterdam.

Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, Willemsparkweg 119, Amsterdam.
Opg. door den heer W.J.
Pekelharing,

Amsterdam.

Mej. C.A.H. Boks, jur.-stud., Van Eeghenstraat 193,

Amsterdam.

Opg. door den heer W.F.
Wassink,

Amsterdam.

H. Goudappel, techniker,

Weesp.
Opg. door den heer H.
Meert, Gent.

G. Krekelberg, Kapellerlaan 44,

Roermond.
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Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. Paesi, Coornhertstraat 21,

Haarlem.

Opg. door mej. W. Scheer, Haarlem.
H. Daudey, Ged. Oude Gracht 96,

Haarlem.

Opg. door den heer H.J.
Cramer,

Haarlem.

A.L.M. Voeten, Tollenstraat 30,

Den Haag.

Mej. B.M.C. ten Raa, Obrechtstraat 8,

Den Haag.

Beiden opg. door den heer
A. Crevecoeur,
E. Abraham,

Rouxville (Zuid-Afrika).
Opg. door den heer H.J.
Cramer,

Haarlem.

Groep België.
Gewone bijdrage fr. 5.
Joë English, Vrijdagmarkt,

Brugge.
Opg. door den heer
Verachtert.

Eug. Van Nuffel, Predikheerenstr. 15,

Leuven.

Opg. door den heer H.
Borginon.
A. Kockuyt,

Eecloo.

A. Lacufier,

Eecloo (Boelaere).

F. Van Wassenhove,

Eecloo.

J. Daneels, Brugsche str.,

Eecloo.

J. De Schrijvere,

Eecloo.
Allen opg. door den heer
D. De Poortere.

K. Smitz,

Eecloo.
Opg. door den heer A.
Biltris.

E.H. Craenen,

Hasselt.
Opg. door den heer E.H.A.
Bamps.

Leo Collin, Kiekenmarkt 38,

Tienen.
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J. Vanderborght, Leuvensche str. 94,

Tienen.

A. Roggen, Aandorenstr. 6,

Tienen.

Fr. Alofs, Lombardstr. 12,

Tienen.

Gijs, Delportestr.,

Tienen.

H. Dessaer, Delportestr. 69,

Tienen.

Jan Verlinden, Leuvensche Stw. 132,

Tienen.

Alf. Reynaerts, Gilainstr.,

Tienen.

Kestemans, Bestuurder Gasfabr.,

Tienen.

E.H. Philippen, Onderpastoor, Gilainstr.,

Tienen.

Lod. Chaltin, Glabbeek bij

Tienen.
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P. Smolders, student, p/a. H. Offergelt, Leuvensche
straat 15,

Tienen.

Joris Grammet, onderwijzer, p/a. Leo Collin,
Kiekenmarkt 38,

Tienen.

Jef Casteels, Leuvensche straat,

Tienen.

E.H. De Ridder, Onderpastoor, Lange Bergstraat,

Tienen.

Arthur Pollet, brouwer, Budastrvat 52,

Kortrijk.

P. Kobia, Broekstraat,

Tienen.
Allen opg. door den heer
Offergelt.

Kamiel Verstraete, leeraar a/h. St. Gregoruisgesticht,

Ledeberg.

Minimum-bijdrage fr. 3.
Verstraete, postmeester,

St. Kruis bij Brugge.

Alex. Bolckmans,

Westmalle.

Frans De Clerck,

Schooten.
Beiden opg. door den heer Joz. Cornelissen.

W.M. Verdonck, St. Amandstraat 22,

Brugge.

Opg. door den heer
Verachtert.
Th. Bogaerts, Nieuwe Wandeling 4,

Brugge.

Opg. door den heer C. Van
Damme.
H. De Coeyer, Statiestraat 21,

Vilvoorden.

O. Van Slijpe, Elsensche stw. 75,

Elsene.

Opg. door den heer J.
Kesler.
J. Van Damme, Van Hoorebekestr. 97,

Ledeberg.

Opg. door den heer C. Van
Damme.
Em. Gaudin, tolbeambte,

Lanacken.
Opg. door den heer A.
Jeurissen.

Baak, Kweekerijstraat 27,

Borgerhout.

Joz. Beckers, tolbeambte,

Lanacken.
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Botteman, Lambert, tolbeambte,

Lanacken.

J.H. Haemers, tolbeambte,

Lanacken.

Cyriel Dauwe,

Kalken.
Opg. door den heer De
Guchtenare.

Blondé, Konstantinopelstraat,

Oostende.

Opg. door den heer
Janssens.
Cornelius Van Hout,

Vroenhoven.

Groep Ned. Oost-Indië.
Gewone leden.
Adr. Binckhorst, boekhandelaar,

Buitenzorg.

J.F. van Kroon, Luitenant Infanterie,

Buitenzorg.

J.A.A. van Dongen, Hoofdcommies Dept. Weltevreden.
van Binnenl. Bestuur,
Mevr. M.M.Z. van Dongen, geb. Van
Hek,

Weltevreden.

C.H. de Goeje, Adj. Insp. v. Scheepvaart, Weltevreden.
J. Jansen, Controleur v.d. Belastingen,

Weltevreden.

G.M. Johannes, Ambt. t/b. Dept. O.E.N., Weltevreden.
C. Kerdel, leeraar K.W.S.,

Weltevreden.

Mevr. Middelberg-Vroesom de Haan,

Weltevreden.

M. Meinesz, Hoofdcomm. Dept. B.B.,

Weltevreden.

Dr. J. Noordhoek Hegt, dir. School tot
opleiding van Inlandsche artsen,

Weltevreden.

J.J. Rambonnet, Kapitein Luitenant t/Zee, Weltevreden.
W. Reynders, Ambt. Dept. Financiën,

Weltevreden.

Mevr. M.A. Smits - de Bruyn Kops,

Weltevreden.

Mevr. H.G. Scheltema de Heere - de
Bruine,

Weltevreden.

B. Vlielander Hein, makelaar,

Weltevreden.

J. Franssen, Kapitein der Infanterie,

Karang-Asem (Bali).

J.C. Hietink, hoofd der school,

Medan.
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A. van Idsinga, dir. Atjeh Boschbouw
Cie.,

Siwalang (Poeli Simenloée).

Dr. A. de Jong, Off. van Gezondh. 1e kl., Djokjakarta.
A. Koorevaar, stationschef,

Modjokerto.

Th.F.F.A. van Loon, ontvanger
tolrechten,

Djambi.

Tj. Voskuil,

Krawang.

G.E.J. Wiessing, mijningenieur, Ban Pin Sambas (Borneo).
San bij
L. Woesthoff, cand. notaris,

Soekaboemi.

Groep Suriname.
Beschermend lid.
Mr. S.J. Visser, Advocaat-Generaal,

Paramaribo.

Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.

Gewone leden.
F. Reddingius, arts, Officier van Gezondheid 2e kl.,
Gravenstraat,

Paramaribo.

D. van Reyendam, Opzichter b/h. Telefoonwezen, Hotel Paramaribo.
Mac Intosh,
Beiden opg. door den heer Paramaribo.
Fred. Oudschans Dentz,
L.L. Schwarze, Opzichter op Plantage

Meerzorg (Suriname).

J. van den Ban, Opzichter op Plantage

Meerzorg (Suriname).

Beiden opg. door den heer Paramaribo.
D. Fernandes Jr.,

Groep Ned. Antillen.
J. Muller, onderwijzer,

Saba.
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Buitenland.
N. Geertsma, Kreierstrasse 49,

Bremen.

E. Löchke, Sielwall 68,

Bremen.
Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

I. Poppert, Ritterstrasse 70,

Bremen.
Berlijn S.W. 68.

H.J. van Rutfen, p/a. Ned. Bank voor Zuid-Afrika, P.B. Pretoria (Transv.).
113,
Opg. door den heer A. van Bethal.
Ameijde,
P. Grobler, Dir. van de Transvaalsche Landbank, 590
Schoemanstraat,

Pretoria (Transv.).

Opg. door den heer F.M.
Knobel,

Pretoria (Transv.).

W.A. Krauss, Calle Virreyes,

Belgrano bij Buenos Aires.

W.Th. den Huut, Estancia Grande, Estacion Villa Elisa, f.c. Sud. b/Buenos Aires.
Beiden opg. door den heer
Max van Hulsteyn, Buenos
Aires.
Fred. Dormehl, Alg. Boedel- en Weeskamer, Bus 138, Kaapstad (K.K.).
Adv. H.S. van Zijl, L.W.V., S.A. Chambers, St.
George's straat,

Kaapstad (K.K.).

Mevr. H.S. van Zijl - Sauer, St. George's straat,

Kaapstad (K.K.).

P.J. du Toit, Onder-Sekretaris van Landbouw der K.K., Kaapstad (K.K.).
Allen opg. door den heer
M. Wartena,
Mej. L.W. Huizer, Alexanderhaus,

Kaapstad (K.K.).
Davos Platz.

Opg. door Dr. H.J.A. van
Voornveld,

Kaapstad (K.K.).

Buitengewoon lid.
A.G. Wichelhausen, Delmestrasse 39,

Bremen.

Opg. door het Bestuur der
Afd. Bremen.

Adressen.
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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.
Ned.-Indië J.W. Roessingh van Iterson J.Az., Gang Chaulan 25, Weltevreden.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, P.B 131, Paramaribo.
N e d . A n t i l l e n : G.S. Gorsira J.P.Ez., Willemstad, Curaçao. (Afd. Aruba:
Secr. L.C. Kwartez).
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Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, P.J. v. Wielink, Strassburgerstrasse 2,
Berlijn N.
B l o e m f o n t e i n : H.H. v. Rooyen, P.B. 553.
B r e m e n : S. v. West, Neustadtwall 47.
B u e n o s A i r e s : Vereen, ‘Wilhelmina’, Max van Hülsteyn, Calle Reconquista
459.
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.
F i u m e : R. Venema, Via Germania 219.
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.
N i e u w -Yo r k : J. v. Folker, 360 St. Ann's Ave.
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 a 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 n g k o k (Siam): W. Blankwaardt.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Cosejo de Ciento 345.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
C a i 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. Klauw, Süd-Russische Gesellschaft für Hanf- und
Seil-Industrie.
C h i n d i (Oostk. v. Afrika): R.W. Vroon.
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, Vice-Consul der Nederlanden.
C o r r e i o d e H a n h a (Afr. Occall Portug.): P. v.d. Smit (via Benguella).
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.
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H a v a n a (Cuba): M.M. Pinedo, Garcia Gonzalez, Calle Cuba 87 (via
New-York).
I r a p u a t o -G t o (Rep. Mexico): J. de Boer.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Mariënbad): Dr. H. Breitenstein, Haus Nizza a/d. Alte
Wiese.
L a G u a i r a (Venezuela): L. Raven Jr., adres firma Hellmund & Co.
L o n d e n : J.E.A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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 u e r t o C a b e l l o : C.C. Debrot.
R o m e : Dr. Gisbert Brom, directeur van het Ned. Historisch Instituut, 72
Frederico Cesi.
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 t o c k h o l m : M.P. Meerburg, Vice-Consul der Nederlanden.
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, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’. Secr. J.A. Lantsheer, Löhergraben
8.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Seiten-Saal, Gebouw v/d. Berliner Lehrer-Verein.,
Alexander Platz, Berlijn C.
B r e m e r h a v e n : Ver. ‘Broederschap’, Voorz. Jan Kroese, Adolfstr. 12, Leke
bij Bremerhaven.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan 109).
D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
1331.
F r a n k f u r t a/M.: Ver. ‘Nederland’, Secr. R.J. Bekkering, Scharnhorststrasse
1.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Ned. Ver. Zetel Hotel Continental, Via Cairoli, secretaris B. van Praag,
P.B. 746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. D. Krabman, P.B. 1741.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Schleussig, Brockhausstr. 27 p.
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L o n d e n E.C: Secr. J. ten Doesschate, c/o. B.W. Blijdenstein & Co., 56
Treadneedlestr.
L o n d e n : ‘Eensgezindheid’, Lokaal Goat & Compasses, Fitzroystreet, Euston
Road, Londen W.
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 i e u w -Yo r k : Hollandsche Club, 47F 25th street.
N i e u w -Yo r k : ‘Eendracht maakt Macht’, Columbia Hall, 52 Lexington
Avenue.
P a n a m a : Liefdadigheidsvereeniging ‘Wilhelminafonds’, Secr. Jan Eskildsen,
P.B. 28.
P a r i j s : ‘Neerlandia’, Secr. Martin Pels, 205 Rue St. Honoré.
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 a t e r s o n (New-Jersey): Vereeniging ‘Vriendenkring’. Secretaris J. Vos Lz.
P h i l a d e l p h i a : Holl. Ver. Secr. A.S. Plet.
P r e t o r i a : Secretaris F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Mr. J.P.L. Gelpke, Strada Paleologu 28, Bucarest.
S t . P e t e r s b u r g : M. Mohr, secretaris, Jecateringofsky Prospekt. (Eens in de
maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar tijdelijk vertoevende
Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o c 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 : 119 Noordlaan, telefoon 6250. (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan
109).
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in 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. T. Greidanus, 136 Waterstreet.
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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Holland... een klein land.
In de A m s t e r d a m m e r , Weekblad voor Nederland, is eenige weken lang een
ernstige strijd gevoerd naar aanleiding van een artikel van Hamilton Fyfe over Holland
en de Hollanders. Onze letterkundige G. van Hulzen heeft dien strijd doen ontbranden
door het bewuste artikel geheel te vertalen, maar meer nog door te laten blijken dat
de schrijver in vele opzichten door hem in het gelijk werd gesteld.
Het kan niet onze bedoeling zijn hier ook maar in het kort het betoog van dezen
Engelschman en de vele tegenbeweringen weer te geven. Wij moeten volstaan met
de mededeeling, dat de strijd in de Amsterdammer is uitgevochten door het in het
vuur brengen van vele en krachtige bewijzen; waarbij wij het slechts betreuren, dat
de heer G. van Hulzen, die alleen aan de zijde van den Engelschman stond, voor zijn
betoog, dat wij bovenal heel slechte handelslieden zijn, geen feiten heeft aangevoerd.
Dan had zijn aanval ons land tot nut kunnen zijn, omdat ons onze feilen waren
getoond. Nu kon zijn beschuldiging in zijn algemeenheid slechts prikkelen zonder
tot praktische uitkomsten te leiden.
De strijd was nu bovenal belangwekkend, omdat hij opnieuw helder heeft bewezen
dat het nationale zelfbewustzijn groeit bij ons volk. Het is nog niet zoo lang geleden,
dat iets alleen goed heette, wanneer het uit het buitenland kwam; dat door de
meerderheid slechts geringschattend werd gesproken over eigen kunst, nijverheid
en handel.
Die tijd schijnt wel achter ons te liggen, en gelukkig steunt dit toenemend
zelfbewustzijn op hechten grond. Waar we om ons zien, daar roert het. Geen die het
ontkent.
Vlaanderen ontwaakt en begint met klem zijn rechten te eischen, die het tot heden
te schuchter nog had gevraagd.
De Gil Blas klaagt er over dat het Vlaamsch aan kracht wint in Fransch-Vlaanderen
en roept de Alliance Française te hulp om het kwaad te keeren.
In Zuid-Afrika ontwikkelt het verwonnen en ter neer geworpen Hollandsche ras,
zoo kort na den oorlog, een weerkracht, die bewondering wekt en een Engelschman
in de English Review van September reeds doet schrijven: dat de oorlog niet de Unie,
maar wel de Afrikaner-heerschappij in de Unie heeft tot stand gebracht.
En in het oude moederland zelf begint de ondernemingsgeest weer vaardig over
ons te worden. Geen die niet meer ziet, dat er een opleving is. Wij teren niet langer
op onzen ouden roem. We hebben ingezien, dat dit teren ook hier interen was. We
durven weer wat en beginnen weer vertrouwen te krijgen in eigen kracht. We werken
weer in het heden en gelooven in de toekomst.
Ook het buitenland valt dit op. Zelf wijst het ons nu en dan waar wij uitblinken.
A.E. Spencer toont in het laatste Magazine of Commerce dat 't oude zeemanschap
der vaderen nog ons volk eigen is: ‘De Internationale Sleepdienst-Maatschappij te
Rotterdam, schrijft hij, is houder van het wereldrecord voor de langste
oceaan-sleepreis, die ooit is ondernomen en tot een goed einde gebracht.’
Neerlandia geeft elke maand een reeks berichten, die toonen dat de Hollandsche
stam zich weer herhaaldelijk van zijn beste zijde doet kennen.
Maar het zoo gelukkig herwonnen zelfvertrouwen moet ons niet tot het andere
uiterste: zelfgenoegzaamheid, brengen. Wij herleven. Ja. Maar het is nog pas het
begin. Geen, die het zal durven beamen dat wij van alle gaven, die wij bezitten en
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van alle natuurlijke voordeelen, waarover wij beschikken, tot het uiterste hebben
partij getrokken.
Daarom is het goed, wanneer een buitenlander ons eens de waarheid zegt, al komt
deze misschien in het eerst wat hard aan.
Als wij onzen blik onbeneveld houden, en niet laten vertroebelen door Jingoisme,
weten wij dadelijk waar wij verkeerd worden beoordeeld, en tegen die valsche
voorstellingen moeten wij met kracht opkomen. Maar met de andere opmerkingen
moeten wij ons voordeel doen. Leert de vreemdeling ons, waar wij te kort schieten,
dan zou het voor onze nationale ontwikkeling en welvaart te betreuren zijn, wan-

Neerlandia. Jaargang 13

194
neer wij een zeer verkeerde geraaktheid toonden. Integendeel, laten wij ons er door
laten aansporen tot grooter geestkracht, die wij nog best kunnen gebruiken, en laten
wij meer nog in daden dan in opwekkende woorden bewijzen dat wij kunnen, wat
wij willen.

Een Nederlandsche tentoonstelling voor het buitenland.
In de A m s t e r d a m m e r is druk gehandeld over buitenlandsche waardeering en
vooral ‘nietwaardeering’ van wat Nederland beteekent.
In datzelfde blad is geklaagd over het gehalte van onze inzending ter Münchener
Kunst-Ausstellung.
Inmiddels won, in Zürich, een kleine tentoonstelling van onze nieuwe meubelkunst
geen geringe waardeering.
En in Antwerpen sloeg men de handen ineen over een tentoonstelling van in onze
taal verschenen werken over koloniaal bestuur.
Wat volgt uit het verbinden dezer feiten en verschijnselen?
Voor mij dit:
Wij Hollanders zijn zeer geneigd onze eigen doening te onderschatten, en in stilte
te denken dat we toch de minsten niet zijn.
Het Buitenland onderschat ons echter wèl - tot we het toonen wat we nog waard
zijn.
Daarom moeten we uitlokken: juister waardeering van het buitenland, en daarmee:
juister schatting van onze eigen waarde.
Het middel is: de organisatie van tentoonstellingen, systematisch, in het buitenland,
om te laten zien wat we in onze mars hebben.
Daarbij mag het niet gaan om persoonlijk voordeel. En mòet het gaan om het beste
wat we kunnen laten zien: industrieel, commercieel, intellectueel, artistiek, literair
(we moeten toch den b u i t e n l a n d s c h e n boer op, dus mogen die vijf uitheemsche
termen wel gebruikt) wetenschappelijk, landbouwkundig, koloniaal enz. Hetzij we
telkens al deze ongelijksoortigheden bijeen voegen, hetzij we groeptentoonstellingen
organiseeren van wat best bijeenhoort. Beide methoden hebben vóór- en nàdeelen,
die te overwinnen zijn. Hoofdzaak is, dat we kloek voor den dag komen; hurend
tentoonstellingslokaliteiten, die in de meeste groote steden wel te vinden zijn; ons
verstaand met commissies of ondernemers; mogelijk ook, en dat zou allicht het meest
practisch, goedkoopst en aantrekkelijkst blijken, door het inrichten van een aantal
t e n t o o n s t e l l i n g s s c h e p e n , waarmee we een heel eind de wereld zouden
doorkomen. De uitvoering van dit t e n t o o n s t e l l i n g s v l o o t p l a n zou tegelijk
aan onze beste kunstnijveren de gelegenheid geven hun kracht te toonen; - er zou
geen gevaar ontstaan dat men, als nu weer het volgend jaar te Brussel, kracht ging
zoeken in het na-apen van het o u d -H o l l a n d s c h e , in plaats van de kracht te
toonen, die we n u hebben, inbouwen sierkunst.
***
Ziedaar het denkbeeld in zijn algemeenste trekken. Het vraagt onderzoek, veler
medewerking, wat durf en veel geld. Voor het laatste zullen particulieren en Staat
kunnen, willen en moeten zorgen, als het denkbeeld steun en sympathie vindt. Het
vraagt v o l k s k r a c h t en zal ervan spreken.
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Ik loop al eenige jaren rond met een plan, in Amerika een reeks voordrachten met
lichtbeelden te gaan geven, ter beantwoording der vraag: I s o l d H o l l a n d a l i v e
o r d e a d ?’ Maar de tijd tot voorbereiding ervan zoowel als die tot het uitvoeren
ontbreekt me voorshands. En het denkbeeld, hier even aangeduid, is beter. Het sluit
niet uit dat men ook door voordrachten de werking der tentoonstelling versterkt. Als
men alles maar ernstig aanpakt.
Ik zou wenschen, dat ons Verbond het initiatief nam. Het is er het aangewezen
lichaam voor.
A m s t e r d a m , Aug. 1909.
L. SIMONS.

Het Nederlandsch op de Brusselsche Tentoonstelling.
De Vlamingen zijn er begrijpelijkerwijs opgesteld, dat op de groote tentoonstelling,
die er in het volgende jaar te Brussel zal worden gehouden, hun taal, de taal van de
meerderheid van 's lands bevolking, tot haar recht zal komen. Dat de opschriften er
zoowel in het Vlaamsch als in het Fransch zullen te lezen zijn, en dat ook in al het
drukwerk, dat van het bestuur der tentoonstelling uitgaat, beide talen zullen worden
gebruikt, - dat verlangen zij.
Het Vlaamsche Handelsverbond heeft zich eenigen tijd geleden daartoe gewend
tot den Hertog van Ursel, algemeen regeeringscommissaris voor de tentoonstelling,
en deze beloofde zijn best te zullen doen. Hij vond den wensch alleszins billijk. Hij
schreef dan aan den heer Emile de Mot, den voorzitter van het uitvoerende comiteit
van de tentoonstelling, en die bleek het ook met de heeren van het Vlaamsche
Handelsverbond eens te zijn, maar, voegde hij er in zijn brief aan den Hertog van
Ursel bij, plakbrieven, vlugschriften en allerhande drukwerken aangaande de
tentoonstelling zijn reeds zooveel mogelijk in beide talen gesteld. De zaak was dus
al in orde.
Maar nu bevatte dezer dagen de Nederlandsche Staatscourant de lange naamlijst
van landgenooten, door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en dien
van Koloniën benoemd in de bizondere commissiën, welke tot taak hebben het
bijeenbrengen van de Nederlandsche inzendingen voor de verschillende groepen,
waarin de Brusselsche tentoonstelling is verdeeld. In het ministerieele besluit lezen
wij:
‘... inzendingen behoorende tot groep I (Education et enseignement)...’
‘... inzendingen behoorende tot groep II (Oeuvres d'art)...’
En zoo achtereenvolgens (we kiezen er maar enkele uit): ‘Groep III (Instruments
et procédés généraux des lettres, des sciènces et des arts)’; ‘Groep V (Electricité)’;
‘Groep VII (Agriculture)’ enz. tot ‘Groep XIX (Colonisation)’.
En nu rijzen er bij ons eenige vragen. Heeft het uitvoerende comiteit der
tentoonstelling het drukwerk, waarin het aan de Nederlandsche Regeering de
verdeeling van de tentoonstelling mededeelde, niet in beide talen gesteld? De
voorzitter schreef wel aan den Hertog van Ursel, dat de twee talen zooveel mogelijk
gebruikt werden, d.w.z. dat ook het Vlaamsch zoo veel mogelijk werd gebruikt, maar
dit was toch wel mogelijk tegenover de Nederlandsche Regeering!
Of is misschien die mededeeling wel in beide talen geschied, maar verkozen de
twee Nederlandsche Mi-
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nisters voor hun besluit de Fransche benamingen? Moeilijk aan te nemen.
Al is echter de mededeeling alleen in het Fransch ingekomen, konden dan voor
het besluit van de Nederlandsche Ministers, bestemd om in de Nederlandsche
Staatscourant te worden afgedrukt, die benamingen niet vertaald worden? Het is
alweder onwaarschijnlijk, dat de Ministers zich zouden verontschuldigen, gelijk een
afgetreden Minister van Buitenlandsche Zaken trachtte goed te praten, dat hij eendoor
ons land gesloten verdrag in den Franschen tekst afkondigde, n.l. met het onhoudbare
voorwendsel, dat een Nederlandsche vertaling niet mogelijk was.
Hoe het dan te verklaren? Uit gemakzucht? Sleur? Maar is het niet te betreuren,
dat de Vlamingen ook hier weer, kort nadat de bladen van hun pleiten bij het bestuur
der Brusselsche tentoonstelling melding hadden gemaakt, in hun taalstrijd worden
gedwarsboomd door wie hen in de eerste plaats dienden te steunen?
Gezwegen nog dat wij Nederlanders zelf met dit overbodig en misplaatst gebruik
van een vreemde taal in onze ministerieele besluiten moeilijk gediend kunnen zijn.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
Berlijn.
De Afd. van het A.N.V.: ‘Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn’, herdacht den
geboortedag van H.M. de Koningin in een gezellige bijeenkomst, waartoe alle bekende
landgenooten uitgenoodigd waren.
Het bestuur had een aardig program samengesteld, waarvan vooral de levende
beelden en de Meidans, uitgevoerd door 7 dames, grooten bijval vonden.
Na het zingen van het Wilhelmus, dat in den vreemde altijd weer opnieuw bekoort
en in een geestdriftige stemming brengt, begroette de voorzitter de aanwezigen,
eindigende met een driewerf hoezee! voor H.M. de Koningin, waarmee allen luide
instemden.
Koornummers en voordrachten wisselden elkander af en gaven aan dezen avond
een recht feestelijk karakter.
De avond werd o.m. bijgewoond door Z.Exc. Baron Gevers, Hr. Ms. Gezant en
Jhr. Mr. Van Vredenburch, Legatieraad.
In warme woorden sprak Z.Exc. zijne bijzondere tevredenheid uit een zoo groot
aantal landgenooten te mogen begroeten en liet zich velen daarvan voorstellen.
Een gezellig bal besloot dit goed geslaagde feest.
***
Landgenooten te Berlijn vertoevende zijn steeds welkom op de wekelijksche
bijeenkomsten van bovengenoemde Vereeniging, die 's Woensdagsavonds gehouden
worden in het gebouw van de Berliner Lehrerverein, Berlin C, Am Alexanderplatz.

Genua.
Den 31en Augustus vierden de leden der Nederlandsche Vereeniging te Genua, voor
zooverre zij niet uitstedig waren, den verjaardag van onze geliefde Koningin met
een gemeenschappelijk feestmaal in Hôtel Continental. Aan het hoofd der smaakvol
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versierde tafel had onze Consul-Generaal plaats genomen, die de gebruikelijke
heildronken uitbracht op H.M. en het Koninklijke gezin, heildronken, waarmede luid
werd ingestemd. De stemming liet niets te wenschen over, zoodat men tot laat in den
nacht bijeen bleef.
De Nederlandsche driekleur wapperde dien dag in Genua op verscheidene plaatsen,
in de stad zoowel als in de haven.

Stamverkeer.
(Adres der Afd. Stamverkeer: Willemstr. 15,
Den Haag)
Gezelschapsreis door Vlaanderen.
De in Neerlandia aangekondigde gezelschapsreis door Vlaamsch-België heeft in de
3e week (16-21) Augustus plaats gehad. Een woord van dank aan de Nederlandsche
Reisvereeniging, die door hare medewerking en leiding der reis veel bijdroeg tot het
welslagen, mag hier niet worden achterwege gelaten. Dat onze Vlaamsche
Stamgenooten ook nu weer getoond hebben, gastvrienden in den waren zin des
woords te zijn, blijkt uit het hieronder volgende verhaal*) van de ontvangst der leden
van het reisgezelschap door de Takken van het A.N.V. in Oostende, Brugge, Gent,
Brussel en Antwerpen.
In Oostende stond de stads-bibliothecaris, de heer Eugeen Everaerts, met een zijner
vrienden aan de statie ons op te wachten, om ons nog wat meer te toonen dan het
heel of half wereldsche Oostende, dat men gewoonlijk te zien krijgt. Des avonds
ging onze Oostendenaar ook mee naar Brugge, waar men met Vlaamsche hartelijkheid
ons wilde toonen dat de oude Vlaamsche kunst weer in de jongeren opleeft.
Na den voortreffelijken maaltijd in het Windsorhotel liet de heer Daled, de
bewaarder van het stedelijk museum te Brugge, ons in bijzonder fraaie lichtbeelden
zien wat Brugge in de musea en op de straten en pleinen voor schoons bezit. De heer
Daled vertelde daarbij van zijn stad en haar kunst in het zoetvloeiend Vlaamsch, dat
zoo wondergoed past bij die Middel-Nederlandsche kunst. De voordracht en de
lichtbeelden over het oude werden afgewisseld door den voortreffelijken zang van
mej. Beckers - eerste prijs van de groote muziekschool - die aan het klavier begeleid
werd door den heer Joosis, wiens Vlaamsche toondichtingen zij zong.
Natuurlijk werden er dronken gewisseld in gloedvol Vlaamsch en in
Noord-Nederlandsch, hartelijk en welgemeend. 't Was heel laat in den nacht toen we
uiteen gingen, maar hierop scheen het stadsbestuur van Brugge gerekend te hebben,
want wat anders nooit geschiedt: de gaslantarens in de straten hebben nog na twaalven
gebrand!
Den volgenden ochtend waren we echter weer tijdig present, want de heer Daled
zou ons nu rondleiden. En al wat wij den vorigen avond bij de vertooning van de
lichtbeelden hadden gezien, de schilderijen, de gebouwen en pleinen en al dat
wonderlijk mooie van het heel oude stadje, kregen we nu in werkelijkheid voor ons,
ook vele dingen die de gewone reiziger nooit te zien krijgt, zooals de oude apotheek
in het St. Janshospitaal, waar alles nog is zooals het eeuwen geleden reeds was en
waar de nonnen geruischloos voortschrijden om het stille verleden niet te storen.
*) Ontleend aan Het Vaderland.
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Van Brugge gingen we naar Gent; daar wachtte de heer Meert, de vol-ijverige
secretaris voor Zuid-Nederland van het A.N.V., ons op en met zijn groote kennis
van de stad en haar geschiedenis was hij ons een gids, dien wij moeilijk erkentelijk
genoeg kunnen zijn. De meesten van ons gezelschap waren voor het eerst in Gent
en stonden verbaasd over de kunstschatten welke ook deze oude Vlaamsche stad
bezit.
In het stadhuis kwam de gemeente-archivaris ons begroeten en liet ons behalve
het prachtige gebouw - gedeelelijk nog in Romaanschen stijl opgetrokken - ook zijn
rijke archieven zien en toonde ons tal
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van brieven van Keizer Karel, van Willem den Zwijger (geteekend Guille de Nassaue),
en van vele andere vorsten en vorstinnen, die over Gent geheerscht of met Gent in
betrekking hebben gestaan. Vóór we de stad verlieten, hebben we nog even een
bezoek gebracht aan het Gentsche Volkshuis van ‘de Vooruit’, ook een van de
instellingen waar Gent trotsch op zijn mag, als een bewijs van de kracht en den
practischen zin van zijn arbeidersbevolking.
Op Gent volgde Brussel; daar is vrijwel ieder Hollander ten minste ééns in zijn
leven geweest, maar toch, wie Brussel bezoekt onder geleide van den heer L. Delpire
van het A.N.V. krijgt de stad toch anders en beter te zien dan wie er met een Baedeker,
of welken anderen reisgids dan ook rondloopt. 's Avonds waren we in Brussel
aangekomen en ook den volgenden nacht zouden we er logeeren, zoodat we een
geheelen dag vóór ons hadden om de stad en haar omgeving te zien. Onze geleider,
hoewel verre van jong, was al even onvermoeid als zijn vrienden in Brugge en Gent
het waren. Overal trok hij met ons heen en met zijn opgewekten kout wist hij steeds
opnieuw onze aandacht op de eene of andere bezienswaardigheid te vestigen.
Voor Antwerpen, dat den laatsten dag aan de beurt was, en waar de heer F. van
Laar ons rondleidde, bleef niet voldoende tijd over. Er is daar zooveel te zien
uitwendig en inwendig, dat we het inwendige wel wat te vluchtig moesten
beschouwen, en we in het museum bijna het zaaltje met de vier Breughels waren
voorbij geloopen.
Van het gezicht over de haven vonden we allen dat Rotterdam met zijn prachtigen
aanblik over de Maas toch verre boven Antwerpen ging.
Maar de Vlaamsche kunst! Dat is het groote overwicht voor de Zuid-Nederlanders
in hun mooien strijd voor hun taal en hun volk. En die oude kunst der Vlamen, welke
hun door alle eeuwen heen een eereplaats in de rij der volken heeft bezorgd, leeft
vooral in hun woordkunst weder op.
Gezelle, Streuvels, Teirlinck, staan ook zij niet mede vooraan in de
wereld-literatuur? en zijn zij het niet die het ideaal op zoo meesterlijke wijze
verwezenlijken:
In Vlaanderen Vlaamsch!
Aan het reisverhaal worden nog eenige wenken omtrent de voorbereiding van
dergelijke gezelschapsreizen toegevoegd. Het volgende jaar zal daarmede zeker
rekening worden gehouden. Men vergete echter niet, dat deze gezelschapsreis een
proefneming is geweest, en uit dat oogpunt mag zij zeker als geslaagd worden
beschouwd.

Herdenkingsfeest van den Nederlandschen Studentenkring te
Antwerpen.
Van 14 tot 16 November viert de ‘Nederlandsche Studentenkring’ van het Hooger
Handelsgesticht te Antwerpen zijn kwarteeuwfeest.
Voor dit feest zijn in warme bewoordingen de (ook de Noord-Nederlandsche)
studenten uitgenoodigd.
Uit het programma blijkt, dat men den gasten de vele schoonheden en kunstschatten
der oude Vlaamsche stad, doch ook hare haveninrichtingen, instellingen voor
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handelsonderwijs enz. wil toonen. De werkzaamheden zullen worden afgewisseld
o.a. door eene vertooning van het Vlaamsche Operagezelschap en eene vertooning
in den Volksschouwburg ‘de Poesje’.
De heer Van den Bergh, Consul-Generaal der Nederlanden te Antwerpen, zal een
blijk van belangstelling geven door den feestdisch op 15 November a.s. bij te wonen.
Vermoedelijk zullen de Noord-Nederlandsche hoogescholen bij de Antwerpsche
viering goed vertegenwoordigd zijn.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Bestuursvergadering van Groep Nederland op
28 Juli te 's Gravenhage.
A a n w e z i g : de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; Prof. dr. P.J. Blok,
Mr. A.H. Brandt, Dr. F. Buitenrust Hettema, Mr. A.B. Cohen Stuart, Dr. W. van
Everdingen, Dr. J.B. Schepers en C. van Son, secretaris.
A f w e z i g m e t k e n i s g e v i n g : de dames E. Baelde, Dr. C.C. v.d. Graft en
Cath. van Rennes en de heeren Mr. W. Dicke, Marc. Emants, Dr. N. Mansvelt, Jhr.
Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Th. Nolen, Jhr. Mr. H. Smissaert, Dr. P.V.
Sormani en Prof. dr. J. te Winkel.
P u n t I. N o t u l e n der vorige vergadering. Onveranderd goedgekeurd.
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 , o.a.:
Schrijven van mej. Dr. C.C. v.d. Graft dat zij hare benoeming tot lid van het
Groepsbestuur aanvaardt.
Samenwerking in zake s t a m v e r k e e r met de Vereeniging O o s t e n We s t .
Medegedeeld wordt, dat reeds een begin van samenwerking is tot stand gekomen.
De arbeid heeft zich tot heden voornamelijk bepaald tot Vlaanderen, waar het bestuur
der Afd. door schriftelijk en persoonlijk onderhoud getracht heeft hetzelfde stelsel
in te voeren als reeds in Noord-Nederland wordt toegepast (o.a. dat der
Verkeerbezorgers).
Brieven en stukken van verschillende onderwijsgenootschappen met antwoord op
de vraag hun door het bestuur van Groep Nederland A.N.V. voorgelegd: of
a f s c h a f f i n g v a n h e t F r a n s c h als toelatingseisch voor Gymnasium en H.B.S.
gewenscht is.
Besloten wordt deze stukken op te zenden aan de commissie indertijd voor deze
aangelegenheid benoemd.
Schrijven van de Vereeniging van Hoofden van Scholen om mede te werken tot
verkrijging van ‘e e n h e i d i n d e n Vo l k s z a n g ’.
Medegedeeld wordt, dat de vergadering van afgevaardigden van verschillende
vereenigingen reeds heeft plaats gehad en de bedoeling o.a. is op alle scholen in
Nederland het aanleeren van met zorg gekozen Ned. liederen verplichtend te stellen.
De vergadering besluit vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen.
R e g l e m e n t der Stud.-Afd. Wa g e n i n g e n . Goedgekeurd.
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Schrijven van het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer omtrent het deelnemen
aan de in 1911 t e B e r l i j n te houden internationale Te n t o o n s t e l l i n g v a n
R e i s w e z e n e n V r e e m d e l i n g e n v e r k e e r (zie punt V).
P u n t III. 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 .
De commissie hiervoor benoemd deelt mede, dat de firma Sijthoff te Leiden besloten
heeft de uitgave voor eigen rekening op zich te nemen en gaarne den zedelijken steun
en de voorlichting van het A.N.V. zal ontvangen.
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De vergadering besluit deze te verleenen en de commissie a.h. te machtigen verder
met de firma Sijthoff te onderhandelen.*)
P u n t IV. U i t v o e r i n g d e r b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e e n e
Ve r g a d e r i n g v a n 1 M e i t e D o r d r e c h t .
1. Commissie voor een onderzoek naar de wenschelijkheid eener h e r v o r m i n g
van Neerlandia.
Het verzoek is aan het Hoofdbestuur overgebracht, dat een commissie heeft
benoemd.
2. Commissie voor e m i g r a t i e .
Deze is voorgesteld door Afd. Amsterdam.
Op de vergadering werd het vermoeden geuit, dat er reeds een
Emigratie-vereeniging te Amsterdam bestaat, wat gebleken is juist te zijn.
Opgemerkt wordt, dat klachten van landverhuizers door bemiddeling der Consuls
kunnen worden overgebracht.
Besloten wordt de Afd. Amsterdam een nadere uiteenzetting harer bedoelingen te
vragen.
3. Meer samenwerking met vereenigingen tot bevordering van het N e d . L i e d e n
d e n Vo l k s z a n g .
De vergadering besluit dien wensch in het oog te houden; op meer geldelijken
steun in deze richting kan voorloopig niet worden gerekend.
4. G e w e s t e l i j k e v e r g a d e r i n g e n .
Ook hiermede zijn uitgaven gemoeid, die de kas vooralsnog niet kan dragen.
Voorloopig moet dus de verwezenlijking achterwege blijven.
5. Onnoodig gebruik van v r e e m d e t a l e n (afgescheiden van het gebruik van
vreemde woorden).
Gewezen wordt o.a. op een rondzendbrief van een Intern.
Tentoonstellingscommissie, gericht aan Vlaamsche handelaars, gesteld in Fransch,
vol fouten.
Door dergelijke dwaasheden aan de kaak te stellen, kan een nuttig werk worden
verricht.
Het Dag. Bestuur zal in dezen waakzaam blijven.
*) In De Gids van September Ons eigen Land, de mooie uitgave van den A.N.W.B. besprekend,
wijst de heer Tutein Nolthenius op standaardwerken als Zweden en La Belgique, om daarna
te vragen: Zouden wij na deze dubbele vingerwijzing achterblijven?
De schrijver vermeldt niet, dat een commissie uit het Bestuur van het A.N.V. reeds geruimen
tijd onderhandeld heeft over de uitgave van een boek over Nederland juist in navolging van
de genoemde werken.
Neerlandia gaf er meermalen berichten over.
Sythoff's Uitgevers Maatschappij te Leiden heeft nu in een mededeeling aan de pers het plan
voor dat boek, w a a r t o e G r o e p N e d e r l a n d v a n h e t A.N.V. d e n s t o o t
h e e f t g e g e v e n , uiteengezet.
Jhr. Mr. H. Smissaert, lid van het Groepsbestuur en van meergemelde commissie, zal de
hoofdredactie voeren.
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6. Plaats voor de v o l g e n d e a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g (1910).
Aangeboden hebben zich Rotterdam en Zwolle.
De laatste plaats wordt met algemeene stemmen gekozen.
7. Beschikbaarstelling van l a n t a a r n p l a a t j e s v o o r d e A f d e e l i n g e n .
Dit denkbeeld van Luit. Werner vindt algemeen instemming en wordt ter uitwerking
verwezen naar de Propaganda-Commissie.
P u n t V. D e e l n e m i n g a a n d e Te n t o o n s t e l l i n g t e B r u s s e l i n 1910.
De voorzitter deelt mee, dat Groep Vlaanderen aan het Hoofdbestuur een plan
heeft voorgelegd van een inzending betreffende de verspreiding van het Nederlandsch
over de wereld, o.a. tabellen, kaarten, boeken, kranten enz., waarvan zij voor de
Vlaamsche Beweging veel goeds verwacht. Met de Regeeringscommissie is het
Hoofdbestuur reeds in onderhandeling getreden.
De wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat er een afzonderlijke tafel worde
beschikbaar gesteld voor Ned. wetenschappelijke standaardwerken en dat er ook een
overzicht gegeven worde van het Nederlandsch onderwijs.
Maatregelen zijn genomen om zooveel mogelijk het Nederlandsch op de Ned.
inzendingen te zien geëerbiedigd.
Wat het schrijven van het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer betreft,
ten opzichte der deelneming aan de Tentoonstelling te Berlijn in 1911, besluit de
vergadering een afwachtende houding aan te nemen, eerst te zorgen voor Brussel en
dan te zien of van de A.N.V.-inzending iets te gebruiken is voor Berlijn.
P u n t VI. H e r v o r m i n g v a n d e n R a a d v a n B i j s t a n d .
Opgemerkt wordt, dat de Raad van Bijstand zoo goed als nooit is opgetreden. Toch
zijn er, vooral nu het A.N.V. zich meer en meer uitbreidt en naam maakt, belangen
die aan dien Raad zouden kunnen worden toevertrouwd. Gewenscht is het ook dat
hij wordt aangevuld.
Een der leden van het bestuur verklaart zich op uitnoodiging bereid een plan voor
deze hervorming te ontwerpen.
P u n t VII. I n s t e l l i n g e e n e r d a m e s c o m m i s s i e t o t v o o r l i c h t i n g
aan Vlaamsche schoolmeisjes, die een reisje door
N o o r d -N e d e r l a n d w i l l e n o n d e r n e m e n .
De Afdeelingen van Groep Nederland zullen door Afd. Stamverkeer worden
aangeschreven om plaatselijke dames-commissies voor genoemd doel in het leven
te roepen.
P u n t VIII. J o n g e l i e d e n -A f d e e l i g e n (van huishoudelijken aard).
Bij de r o n d v r a a g wordt nog de aandacht gevestigd op:
De H o l l . H a n d e l s o n d e r n e m i n g i n P e r z i ë van de heeren Gratama en
Ter Meulen, die bij gebrek aan kapitaal kans loopt verdrongen te worden door een
Engelsche maatschappij.
Voorts wordt de wenschelijkheid uitgesproken, dat het A.N.V. wat meer aandacht
wijdde aan de w e e r b a a r m a k i n g van ons volk.
Na eenige gedachtenwisseling (sommigen oordeelen, dat deze zaak meer bij
Volksweerbaarheid thuis hoort) wordt besloten dat de Propaganda-Commissie, die
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zich ook ten deel stelt de spreekbeurten in de Afdeelingen meer dienstbaar te maken
aan het algemeen streven van 't A.N.V., zal trachten eenige goede sprekers uit te
noodigen den komenden winter in verschillende Afdeelingen een pakkende lezing
met lichtbeelden over onze weerbaarheid te houden.
De Secretaris,
C. VAN SON.

Jong Nederland.
Als 2e secretaris der Afd. Haarlem ‘Jong Nederland’ is afgetreden de heer J.W.
Hilbrander Jr.
De heer E. de Bouter, Wijnhaven 35 te Rotterdam heeft het secretariaat der
Jongel.-Afd. aldaar van den heer Schepman overgenomen.
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Uit de Afdeelingen.
Bij het vertrek van den Secretaris der Afd. Haarlem,
M r . d e K., n a a r h e t b u i t e n l a n d .
Een enkle wens moet mee de wereld in,
M'n jonge vrind en wakkre medestander,
Die aanpakt als een flinke Nederlander,
Een stuwkracht mee bij bloeitijds blij begin;
Een stuwkracht die wij node missen gaan
En elders toch zo graag met kracht zien werken,
Dat zijn gedachtnis ons opnieuw zal sterken
Om opgewekt ten wereldstrijd te gaan.
B l i j f stuwkracht ginds in hete zuiderzon;
Laat daar verbaasde mensen zien en horen,
Dat Neerland is tot nieuwe bloei herboren,
Met jonge kracht een grootse taak begon.
Wees Neerlands stille of luide glorie mee,
Zodat wij blij het in ons voelen trillen:
‘Dat kunnen wij, wanneer wij flink zijn, willen.’
En - leef daarbij gelukkig over zee.
Maar o, vergeet ons niet, put zelf weer kracht
Uit Uw herinn'ring aan wat hier al goeds is,
Aan wie voor 't kleine volk vol goeden moeds is,
De stille bouwers hier aan grote macht.
Denk U terug in de opgewekte tijd
Van Leidens strijd voor Neerlands idealen,
Ga in gedachten langs zijn straten dwalen
En wees weer met de jonkheid sterk en blijd'.
Gedenk 't intieme van ons Hollands thuis,
Van 't stil lantaarngespiegel in de grachten,
Zonsondergangen, nergens zo; die pracht en
Kleurrijkdom van het land van dijk en sluis.
Gedenk dit landje: 't worde een paradijs,
Dat geurt van kleurige herinn'ringsbloemen,
Dat kracht geeft om 't met ere te doen noemen
En nimmer wijkt, hoever ook gaat de reis.
En kom dan eens terug, gezond en sterk,
En spreid voor ons Uw levensbladen open.
Wij lezen daar: ‘Vooruit, genoeg gekropen!
De wereld is zo groot! Met moed aan 't werk!’
Maar weet ook, dat iets sterkers trots verwint:
Fel moge in ons dan stralen Neerlands glorie;
Laat vrij Uw daden zijn een brok historie: Het hartelikst is welkom ons de vrind.
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Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

Versterking van het Nederlandsch element in Nederlandsch Limburg.
Ons Limburg is vooral als N e d e r l a n d s c h e v o o r p o s t van veel belang; gedrongen tusschen België en Duitschland zullen zich daar steeds vreemde invloeden
doen gevoelen door instrooming van buitenlanders en van vreemd geld, door gebruik
van het Duitsch of het Fransch in plaats van het Nederlandsch, en het verduitschen
of verfranschen van de Nederlandsche taal.
Dubbel krachtig moet in zulk een land daartegen gewaakt worden en alleen door
versterking van het Nederlandsch element met Nederlandsche taal en gebruiken, is
dit te doen.
De laatste jaren is daar al verbetering in gekomen door wering van vreemd geld
en door het meerdere gebruik van de Nederlandsche taal in ons meest zuidelijk
gewest, waar men tot voor korten tijd zelfs op officieele stukken, nog den naam
‘Hertogdom Limburg’ aantrof.
Tevens is deze provincie zooveel belangrijker geworden dan vroeger, niet het
minst door de ontginning van reeds bekende - en de ontdekking van nieuwe, rijke
kolenvelden.
In en op die mijnen waren werkzaam eind 1908, 5374 personen, waarvan 4300
Nederlanders, 814 Duitschers, 130 Belgen, 117 Oostenrijkers en 13 andere
vreemdelingen; - o n g e v e e r e e n v i j f d e v a n h e t a a n t a l b e s t o n d d u s
uit vreemdelingen.
Nu is het aantal der Nederlanders die de laatste jaren naar de mijnstreken in
Duitschland, voornamelijk Westfalen trokken, belangrijk toegenomen; men telt ze
bij duizenden!
Wanneer men de brieven van zulke personen leest, ziet men dat zij na jaren
beginnen te verduitschen, en daar hunne kinderen er geen Nederlandsch onderwijs
kunnen bekomen en deze dus op Duitsche scholen gaan, is er veel kans dat deze
laatsten opgaan in het groote land, waar hunne ouders werken.
Vele ouderen verlangen echter terug naar hun eigen land, waar mogelijk de loonen
wat lager zijn, maar waar zij zich thuis gevoelen, waar de levensmiddelen goedkoop
zijn en waar zij niet, zooals in Duitschland - als vreemdelingen - voor schoolgeld
enz. veel moeten betalen.
Het f e i t bestaat, dat in D u i t s c h l a n d d u i z e n d e N e d e r l a n d s c h e
arbeiders in mijnen werken, dat in Nederlandsch Limburg
meer dan duizend buitenlandsche mijnwerkers hun brood
verdienen.
Zoude het nu voor versterking van het Ned. element in Limburg niet mogelijk zijn
hier een wisselwerking te doen intreden?
Kunnen de Ned. Consuls in het Rijngebied in Duitschland de Ned. werklieden er
niet op wijzen dat zij in hun e i g e n land door mijnarbeid in hun onderhoud kunnen
voorzien?, terwijl dan tevens geleidelijk de vreemde arbeiders voor zooverre die
gemist kunnen worden, zouden kunnen worden ontslagen?
Limburg is voor het Alg. Ned. Verbond nog een vrij wel onontgonnen veld; welaan,
geheel op zijn weg ligt het, op een practische wijze in ons Limburg, het Nederlandsche
element te versterken.
J.A. VAN DER STAR.
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's G r a v e n h a g e , September 1909.

Landbouwstudie in Nederland.
De Transvaalsche regeering stelt ook weer dit jaar acht landbouwbeurzen beschikbaar
voor jonge Afrikaners, die zich in het buitenland willen bekwamen in het een of
ander vak in verband met het landhouwbedrijf. Onder de scholen, die in aanmerking
komen om de Transvalers op te leiden, worden genoemd de hoogescholen van
Cambridge en landbouwscholen in Amerika en Australië. Parijs en Berlijn hebben
ook wel goede inrichtingen; maar daar is de taal een beletsel.
In De Volkstem komt nu het Hoofdbestuur van de Afrikaans-Hollandse
Taal-Vereeniging wijzen op Holland, ‘waar de taal allerminst een beletsel is, veeleer
'n sterke aanbeveling’.
Het schrijven somt dan de voordeelen op om te eindigen met de verklaring dat ‘de
landbouwscholen van Nederland nu het eerst in aanmerking komen: a. wegens de
taal; b. wegens hun grondige opleiding; c. wegens hun erkenning van de Kaapsche
examens; d. omdat er reeds een groot aantal Afrikaners studeeren, zoodat onze
landszonen daar zullen vinden een tehuis ver van hun eigen tehuis.’
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In het vorig nummer werden bij een bespreking van XIXde Eeuwsche Hollandsche
schilderkunst, een derlaatste uitgaven van de Wereldbibliotheek een drietal foto's
opgenomen naar werk van de Marissen.
Hier volgen nog enkele afbeeldingen van schilderijen onzer door en door
Hollandsche meesters Bosboom, Neuhuys en Artz.

HOLLANDSCHE SCHILDERKUNST.
JOHANNES BOSBOOM: Kerk-binnenzicht.

Het is goed dat Neerlandia nu en dan eens door woord en beeld herinnert aan de
kunstuiting, die nu en vroegerons land en volk tot groote eere was en is.
De Wereldbibliotheek doet weer een goed werk in deze richting door na de
genoemde uitgaaf aan te kondigen een ‘Geschiedenis onzer Nederlandsche
Schilderkunst tot aan 1830.’
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ALB. NEUHUYS: Moeder met kind.
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D.A.C. ARTZ: Moeder met kind.
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‘Het Nederlandsche Lied’.
Uit het deze maand verschenen jaarverslag dezer Vereeniging blijkt, dat zij haar
eerste lustrum herdenkt.
Het ledental bedraagt thans 240 tegen 203 ten vorigen jare.
De Vereeniging trad toe tot de Tucht-Unie en steunde het comité ter herdenking
van Heije's hondersten geboortedag.
Coers' Liederkoor, dat welhaast zijn tweede lustrum kan herdenken, bleef dit jaar
het ‘Koor der Vereeniging: Het Nederlandsche Lied’. 31 Mei 1908 won het den
derden prijs op den zangwedstrijd te Amsterdam. Nog gelukkiger dan het koor, was
zijn leider, de heer Corn. A. Galesloot, die als directeur der Utrechtsche
Mannenzangvereeniging ‘Orpheus’ op bovengenoemden wedstrijd de hoogste prijzen
haalde. 29 Juni nam het Koor deel aan eene volksuitvoering, gegeven door de
Utrechtsche Mannenzangvereeniging ‘Orpheus’ in de Groote Zaal van Tivoli en
luisterde 26 Augustus in den Schouwburg te Leiden den feestavond van het 30ste
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres op. 25 October gaf het Koor eene
volksuitvoering in het Volkshuis te Leiden, waarbij mej. Jeannette Molsbergen, mej.
Caecilia Schröder en mej. A.M. Buhlmann hare zeer gewaardeerde medewerking
verleenden. Van nog grooter beteekenis was de groote, buitengewone volksuitvoering
op den 25 Januari 1909 te Utrecht, waartoe men zich voor 25 cents het toegangsbewijs,
tevens het tekstboekje, verschaffen kon. Ongeveer dezelfde uitvoering werd twee
dagen later, 27 Jan., in den Hollandschen Schouwburg te Amsterdam met
medewerking der drie plaatselijke Afdeelingen van het A.N.V. ten gehoore gebracht.
Prof. Dr. J. te Winkel, voorzitter, tevens voorzitter der Amsterdamsche
Burgerafdeeling van het A.N.V. leidde haar in met eenige van groote liefde voor de
goede zaak getuigende woorden. Onvermoeid als altijd verleende Coers' Liederkoor
drie weken later, 18 Februari, opnieuw zijne medewerking aan den kunstavond ten
bate der ‘Vereeniging tot stichting en exploitatie van een herstellingsoord voor
spoorwegpersoneel’. Maar meer dan ooit was het in de weer, toen het gold de
gevoelens te openbaren, die de blijde gebeurtenis van den 30sten April l.l. aan alle
oprechte Nederlanders heeft ingeboezemd. 7 Mei verleende het medewerking bij het
feestconcert in Tivoli gegeven door de Vereeniging ‘Koninginnedag’, den 9en bij
het buitengewoon volksconcert terzelfder plaatse. Ten slotte verhoogde Coers'
Liederkoor de wijding, uitgaande van de Feestrede door Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr.,
11 Mei in Tivoli uitgesproken, door zoowel ter inleiding als tot besluit telkens een
viertal vaderlandsche liederen te doen weerklinken.
Wat echter aan het afgeloopen vereenigingsjaar bovenal eene eigene beteekenis
geeft, is de omstandigheid, dat de Vereeniging thans voor het eerst heeft kunnen
bijdragen tot de uitgave van Nederlands alouden liederschat. (Zie Neerlandia, Aug.-nr.
blz. 189).
Het voornemen bestaat den leden der Vereeniging:
‘Het Nederlandsche Lied’ indien hun aantal voldoende is, elke twee maanden
kosteloos een bundel van 12 blz. muziek van liederen te zenden, telkens onder den
titel: ‘Liederen van Groot-Nederland’, verzameld door F.R. Coers F.R. zn.
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Het verslag toont ten slotte aan, dat het hardnekkig vooroordeel tegen het eigen
lied langzaam begint te wijken en spoort alle welgezinde gegoeden aan de Vereeniging
in haar eervol nationaal streven te steunen.
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Zuid-Nederland
De Rodenbach-feesten.
(De redactie van de rubriek ‘Zuid-Nederland’ is zoo gelukkig het volgend verslag
van de Rodenbach-feesten te Roeselare aan de lezers van Neerlandia te kunnen
aanbieden.
Daar zij ten opzichte van Rodenbach in een geheel andere verhouding staat dan
het met een Noord-Nederlander het geval is en allicht had kunnen verdacht worden
in haar verslag van die schitterende feesten, die daarenboven nog een geschiedkundig
karakter droegen, al te persoonlijk te zijn, heeft zij de voldoening te merken, dat een
Noord-Nederlander er even geestdriftig over schrijft als zij zelf zou hebben gedaan.
Zij verheugd er zich over, dat verscheidene Noord-Nederlandsche studenten zich
in Vlaanderen zelf zijn komen overtuigen, wat de Vlaamsche Beweging is en dat zij
zoo machtig den indruk er van hebben ondergaan. Zij zullen er van vertellen in hun
land en het hunne bijdragen om iets van de onverschilligheid te doen verdwijnen,
waarmee ongelukkig genoeg, nog veel van onze Noorderbroeders ten opzichte van
Vlaanderen behept zijn.
Moge onderstaand verslag reeds het zijne bijbrengen om dat doel te bereiken!)
***
Het moet me van 't hart; ik wil schrijven van mijne reis naar Roeselare en de feesten,
daar gevierd ter eere van den jong gestorven strijder en dichter, Albrecht Rodenbach.
De regen, die van af den vroegen morgen aanhoudend gevallen was op Zaterdag
22 ‘Oogst’ hield op, toen tegen zes uur de trein stil hield aan het kleine station
Roeselare.
Hooge mastboomen, verbonden door guirlandes en versierd met vlaggen, wit en
geel, stonden in lange rijen langs de straten; 't zag er feestelijk uit.
Eendrachtig hadden allen saamgewerkt tot de hulde aan hun nationalen held en
geen huisje, hoe klein, in de hoofdstraten, had nagelaten zich te tooien.
Alom waren opschriften boven de deuren aangebracht en menig vers van
Rodenbach stond in roode, gele of zwarte letters geteekend. Groote leeuwen met
‘Vlaanderen den leeuw’ prijkten zelfs op de daken.
En toen het avond geworden was, waren al de huizen verlicht en op verschillende
plaatsen stond het portret van den vereerden doode in een omhulsel van bloemen en
vuur.
De liederavond bewees de rijkheid der Vlaamsche tale.
Wonder-zoet ruischten uit de goed geschoolde zangeressen- en zangers-kelen de
schoone liedekens.
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De klanken werden zuiver voortgebracht en wie nog twijfelde aan de
welluidendheid onzer mooie Nederlandsche taal, werd hier overtuigd, dat ze ook
voor zang, kleur en klank in volle mate bezit.
Op het ruime Marktplein speelden muzikanten de nationale liederen te midden
van 't gejuich en 't gejubel eener ontelbare schaar en met wilskracht zongen de
geestdriftige Vlamingen mee. En als een nieuwe menigte aankwam, klonk met woeste
en onbedwongen kracht de strijdkreet:
‘Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!’

Tot laat in den avond duurde het wilde feestgedruisch.
Heerlijk schitterde het al, door zon bestraald, toen Zondagmorgen de ‘beiaard’
klepte zijn galm over de in blij gevoel ontwaakte stad, over geheel Vlaan-
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deren, dat opgeroepen werd tot de nagedachtenis-viering van een zijner grootste
mannen.
Drommen stroomden samen van alom en 't was met moeite, dat men een goede
plaats veroverde in de Gildezaal, waar tegen elf uur een letterkundige zitdag werd
gehouden. Geen wonder, dat men derwaarts oprukte. De keur der Vlaamsche taalen wetenschap-beoefenaars was uitgenoodigd, om te spreken, terwijl vele schrijvers,
dichters en prozaïsten, derwaarts zouden komen.
Daar zat de fijn voelende kunstenaar Karel van de Woestijne naast den stoeren,
blonden Streuvels, die in opmerkingsvermogen en juiste, natuurlijke zegging zoozeer
uitmunt.
Daar zat de bezielende redenaar Van Cauwelaert naast den geleerden Vermeylen.
Daar zat...
‘Hugo Verriest komt niet wegens ziekte’, klonk plots als een ontgoochelende mare
door de zaal en allen toonden zich ontevreden en bedroefd, want Verriest hoort men
zoo gaarne!
Eerst betrad Dr. Frans van Cauwelaert het podium. Met echt Zuidelijke geestdrift
maande hij aan tot den strijd, dien hij te recht een kultuurstrijd noemde. Niet alleen
de taal, neen zeden, gebruiken, alles, alles moest Vlaamsch worden, het nationaal
bewustzijn, dat in Rodenbach leefde, moest eindelijk in aller ziel ontwaken.
Vooral de studenten dreef hij aan, voort te zetten het werk van hun voorman,
overtuigd, dat hun strijd eerlijk is.
Onder daverend handgeklap keerde hij naar zijne plaats terug.
Professor Vermeylen sprak over Rodenbach en den bloei der Vlaamsche
letterkunde. Geen redenaar is Dr. Vermeylen, geen enthousiaste, die met dravende
woorden zijn hoorders dwingt.
Hij is de kalme geleerde, die de dingen onder oogen ziet met helderen, juisten blik.
In keurige taal legde hij uit wat kunst is en wat is kunstenaar-zijn. Rodenbach was
kunstenaar en zijne ziel een snaartuig met vele snaren, die alle in klankvolle akkoorden
meetrilden, als er eene werd geraakt.
Plots klonk een luid geraas, terwijl hij sprak, en omgeven door afgevaardigden
betrad de Gouwgraaf van West-Vlaanderen de Gildezaal, met gulle juiching
ontvangen.
Na eenige hartelijke woorden van hem in antwoord op den welkomsgroet, ging
Professor Vermeylen voort, totdat een tweede maal stemmenstorm losbrak.
‘Verriest was toch gekomen!’
Als de aanwezigen hem zagen, was hun blijheid onbegrensd en zelfs de spreker
boog zich tot hem in een warmen handdruk.
Professor Van Puyvelde kwam aan het woord. Hij is een kundig oordeelaar met
warme sympathie. Met voorbeelden uit Rodenbach's verzen bewees hij zijn
dichterschap in vollen zin. Zijn rede getuigde van veel ernstig denken en zonder
overdrijving mag ik zeggen, dat eeuwig zijn naam zal komen op de lippen der
vereerders van den onsterfelijken Rodenbach.
Toen Hugo Verriest met moeite en gesteund door vriendenarm het tooneel
beklommen had, kende de geestdrift paal noch perk.
Een zieke, door jaren gedrukte grijsaard, die pas het bed had mogen verlaten, was
gekomen, om te huldigen zijn oud leerling.
't Waren heerlijke woorden, die de meester sprak over Berten.
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Nederlandsche Christelijke School voor M.U.L.O. Nieuwe Graanmarkt 5, Brussel.
Deze School leidt op voor Nederlandsche Gymnasia, Handels- en Hoogere Burgerscholen.
(Zie over haar het Oct.-nr. van Neerlandia 1908).
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Diep bewogen moest hij herhaaldelijk ophouden. Zijn gemoed was te vol, toen hij
daar stond met het verleden voor oogen, dat een zoo glansrijk Heden, een nog
schitterender Toekomst voorspelde.
Met zijn innemend sprekerstalent vertelde hij van het studentje Albrecht, op wien
zijn invloed van onschatbre waarde was.
Grootsch is de aanblik van een grijsaard, in den avond des levens vol hoop sprekend
van een toekomst, die hij niet zien zal en die hij toch wenkt, zich zelf vergetend in
het groote gevoel van liefde voor zijn volk, van geloof in zijn kracht en kunnen.
Toen de wijzers der klok twee uur wezen, was het schoonste oogenblik der feesten
aangebroken. Tweemaal bulderde het kanon en zie in den gulden zonneglans valt
het doek weg, dat de beeltenis bedekte van den edelen Vlaming.
Daar staat hij, groot in zijn eenvoud, de oogen in mijmerend zoeken en verlangen
gericht naar den arend, die op zijn rechterhand zit met uitgespreide vlerken.
Spontaan wordt hij begroet door grooten en kleinen van den lande, geëerd door
dichters en kunstenaars, toegezongen door duizenden kelen.
Bezielend klonk de muziek over het wijde plein met zijn tallooze menschen en
als de schare zangers, op een verhevenheid geplaatst, ‘de Blauwvoet’ aanhieven,
trilde leven in aller oog, kwam het bewustzijn van macht in iedere ziel.
Hulde den kundigen maker, den beeldhouwer Lagae, die het edele gelaat, waaruit
de groote ziel spreekt van Rodenbach, voor verre geslachten in brons behield. Hij
heeft een mooi werk gedaan.
Wanneer ik al de gevoelens uitzeggen moest, die in mijne ziel opkwamen,
gevoelens van weedom, vreugde, hoop en geloof, van liefde en verlangen, onder het
voorbijtrekken van den geschiedkundigen stoet, werd mijn opstel gewis te lang.
‘Vlaanderen door de eeuwen heen’ zou men verbeelden en aan die belofte is
voldaan.
Vooral trof mij de voorstelling van den eersten praalwagen. Op den top der duine
stonden de teedere Goedroen en de fiere, krachtige Herwig. Als een hulpbehoevend
kind vlijde ze heur mooi blond hoofd aan de breede borst van den stoeren zeekoning.
Meer naar beneden stond Wate met profetischen blik en voorspellend gebaar wijzend
naar eene toekomst van glorie. In de laagte bevonden zich Carausius en de
verachtelijke Allectus. Dan volgden benden strijders in Germaansche en Romeinsche
dracht en als ze onder 't zingen van den Bardit schilden en spiezen ophieven, had het
al een aanzicht van zelfbewuste kracht. Deze groep was een mooie verzinnebeelding
van wat de Vlamingen worden moeten.
Filippine van Vlaanderen, omringd van twee en dertig jonkvrouwen bood een aller
mooisten aanblik. De lange, kleurige kleeden, die ver naar beneden over de paarden
hingen, maakten den stoet tot een grootsch beeld van Vlaanderens voormaligen
rijkdom en welvaren.
Een bron, aan welker einde twee maagden zaten, de eene met den Nederlandschen
leeuw, de andere met den Vlaamschen stelde voor de verbroedering van Noord- en
Zuid-Nederland.
Uit die bron stroomde rijkelijk goud.
Vondel, Bilderdijk en anderen werd hulde gebracht.
De opvoering van de Filippine van Vlaanderen, een mooi drama van Rodenbach,
bracht weer velen samen in de Gildezaal.
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Goed werd gespeeld en ik geloof met Rodenbach, dat het tooneel een zegen voor
Vlaanderen zijn zal.
Om 9 uur was er muziek op 't Marktplein en nog schitterender dan den avond te
voren was de verlichting. Het Wien Neêrlands bloed en 't Wilhelmus van Nassouwe
klonken als een vriendengroet en te midden der massa nam de Nederlander eerbiedig
zijn hoed af, voelend in den vreemde groote liefde voor zijn land, dat gehuldigd
werd; voelend aangroeien in zijne ziel genegenheid en meelijden voor het volk, dat
verdrukt en beroofd van eigen taal, zucht naar vrijheid.
Vuurwerk besloot dezen dag. Indien ik het eenig noem zeg ik niet te veel. Een
donderend geraas en lichtende gloed deden het: ‘Vliegt de blauwvoet? Storm op
zee!’ helder staan tegen den donkeren hemel.
De Vlaamsche Maagd verscheen in een stralenkrans met zegenend gebaar. Waardig
werd hier feest gevierd en onder de wegstervende kreten klonk nog los en
ongedwongen: Oranje boven, leve Wilhelmien, door Noord- en Zuiderlingen
broederlijk gezongen.
Gegroet, schoon Vlaanderland! Ongaarne scheidde ik.
't Is zoo zalig bij verre vrienden te zijn, een sterk, krachtig volk, dat worden wil
een waardig deel van den fieren Nederlandschen Stam.
Vlaamsche broeders, wij willen u helpen. Meer nog dan ge denken zoudt, leven
wij mee uw strijd voor recht en taal. In 't hooge Noorden wordt gedeeld in uw lief
en leed.
Gegroet, schoon Vlaanderland!
Uw toekomst is verzekerd, als ge blijft voortgaan op den ingeslagen weg; als ge
begrijpen blijft, dat wij, Nederlanders, uw broeders zijn, kinderen van eene machtige
moeder, die is onze taal.
Gegroet, schoon Vlaanderland!
Wakker geschud uit uw droom door den jongeling, die een man was, zult ge
herrijzen uit het verval weldra, als ge uw oogen richten blijft naar ons, onze taal gaat
leeren op uwe scholen, uwen kinderen onzen Vondel, onzen Bilderdijk, onzen
Multatuli te lezen geeft.
Gegroet, schoon Vlaanderland! Ik roep u toe een hartelijk Tot weerziens!
We e r t .
ANDRE SCHILLINGS.

De Tentoonstelling van het Nederlandsch koloniaal boek te
Antwerpen.
Telkens als de Vlaamsche Beweging aan haar tegenstrevers of aan degenen die, zoo
zij haar niet met vijandschap bejegenen, er dan toch onverschillig tegenover staan,
kan bewijzen dat het Nederlandsch een kultuurtaal is, even goed, maar niet zoo
uitgebreid als het Engelsch, het Duitsch of het Fransch, mag men zeggen dat zij een
overwinning behaald heeft.
En zoo een overwinning kan het V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d op zijn baten
schrijven, nu het te Antwerpen, ter gelegenheid van de terugkomst van Prins Albrecht
uit Kongo, een tentoonstelling van het Nederlandsch koloniaal boek heeft ingericht.
Er kon geen geschikter oogenblik worden gekozen om aan het groote publiek te laten
zien hoe uitgebreid de Nederlandsche koloniale litteratuur is en d a t m e n m e t
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het Nederlandsch nog wat verder kan komen dan tot
N o o r d -N e d e r l a n d e n V l a a m s c h -B e l g i ë , d a t h e t e e n l e v e n d e
taal is,die niet alleen in Europa,maar ook in Amerika,Afrika
e n A z i ë g e s p r o k e n w o r d t , w a a r h e t z i j n d a g -, w e e k b l a d e n e n
tijdschriften heeft.
Het was dan ook voor velen een openbaring, toen ze op die tentoonstelling de zoo
uiterst belangwekkende verzameling van Nederlandsche, buiten Europa verschijnende
bladen zagen, door de heeren Fr. Claes en H. Meert welwillend ter leen gegeven,
een openbaring ook toen zij op een wereldkaart de verschillende plekken zagen
aangestipt waar Nederlandsch gesproken wordt; een openbaring eveneens toen zij
daar die talrijke boeken, waaronder er zich van zeer groote waarde bevonden, rijk
geïllustreerd, in oogen-
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schouw konden nemen, die uitsluitend over koloniale onderwerpen handelden.
Die openbaring verwekte bewondering en verwondering bij de overheden die zoo
welwillend de tentoonstelling onder haar bescherming hadden genomen, bij die
Fransch schrijvende pers zelf, welke anders de Vlaamsche Beweging niet in het hart
draagt.
Indien deze tentoonstelling zoo prachtig kon slagen, dan was dat niet alleen te
danken aan de werkzaamheid door het V l a a m s c h H a n d e l s v e r b o n d aan den
dag gelegd, maar ook aan de medewerking van verschillende personen en instellingen,
van het Gemeentebestuur van Antwerpen en vooral van het Koninklijk Instituut voor
de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië en het Indisch Genootschap
te 's Gravenhage. Zonder deze vereenigingen, waarvan Prof. Dr. H. Kern de hoog
gewaardeerde voorzitter is, zonder den welwillenden steun van Dr. E.B. Kielstra en
vooral zonder de belanglooze medewerking van den heer H.C. Muller, die uit de
rijke Koloniale Bibliotheek alles ter beschikking van de inrichters had gesteld wat
hij meende dat voor het beoogde doel van belang kon zijn, zou de tentoonstelling
niet de uitbreiding hebben kunnen nemen, die zij gehad heeft en zou ze stellig het
belang niet hebben verkregen, dat haar, nu als het ware, aan de aandacht van het
publiek heeft opgedrongen.
Er ligt in deze tentoonstelling een vingerwijzing voor het A l g e m e e n
N e d e r l a n d s c h Ve r b o n d . Ze toont aan wat het het volgende jaar op de
We r e l d t e n t o o n s t e l l i n g t e B r u s s e l te doen zal hebben, te Brussel, de
verfranschte hoofdstad van België, die dan niet alleen door veel personen, tot alle
volkeren behoorende zal worden bezocht, maar ook door veel Walen, Franschen,
verfranschte Vlamingen. Het A.N.V. zal daar, hetzij door eigen optreden, hetzij door
bemiddeling van anderen, aan die allen, en ook aan de vele Vlamingen en
Noord-Nederlanders die naar Brussel zullen komen, de uitgebreidheid van ons
taalgebied moeten laten zien en dat o p e e n i n h e t o o g v a l l e n d e w i j z e ;
het zal moeten aantoonen dat het Nederlandsch een kultuurtaal is en dat er een
hoogstaande Nederl. beschaving bestaat.
Dat zal óók een openbaring zijn voor velen, zooals de tentoonstelling van het
Nederl. koloniaal boek te Antwerpen er een was.

Uit onze Takken.
A a l s t . Alhoewel op minder grootsche en luidruchtige wijze dan door het bestuur
gewenscht werd, is de herdenking van den Gulden-Sporenslag door dezen Tak toch
waardig gevierd geworden. Op 11 Juli zelf hingen er aan het lokaal opschriften, de
Aalstersche bevolking aanzettende, de roemrijke overwinning van 1302 te herdenken,
en krachtig mee te werken tot het verkrijgen, der op Vlaamsch gebied noodzakelijkste
hervormingen.
Donderdag 15 Juli, werd een feestvergadering gehouden, waarop de toespraak
gehouden werd door den heer Jef Joos, uit Hamme, die, in gloedvolle woorden, den
strijd der Vlamingen in 't verleden schetste, en deed inzien welke baan we moeten
opgaan.
Verder maakten zich voor dit feest verdienstelijk, door muziekspel: mej. L. en de
heer R. Pletinckx; door deklamatie: de heer N. Heyndrickx; door zang: het Dameskoor,
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waaronder vooral: mej. Emma Eemans, P. van Herreweghe en M. Thybaert, en ook
de heeren E. van Lierde en J. van de Maele. Tot slot werden door al de aanwezigen
eenige gelegenheidsliederen gezongen.
A n t w e r p e n . Er zouden kolommen te vullen zijn met een verslag van de viering
van het Guldensporenfeest, waarvan ook dit jaar de Antwerpsche Tak de leiding op
zich had genomen. De Afdeeling L i e d e r a v o n d e n v o o r h e t Vo l k heeft er
wakker toe bijgedragen om de verschillende feestelijkheden naar wensch te doen
slagen. Deze namen reeds een aanvang op Zaterdagavond 10 Juli, ter gelegenheid
van het wekelijksch militair concert op de Groenplaats, dat voor deze gelegenheid
uitsluitend aan Vlaamsche muziek gewijd was. Ook het nieuwe Gulden-Sporenslaglied
Groeninghe van J. van Hoof, door den Antw. Tak bekroond, stond op het programma
en werd door de zangers en zangeressen van de Liederavonden medegezongen. De
burgemeester van Antwerpen vereerde het concert met zijn tegenwoordigheid. Na
afloop kwam een talrijk publiek in het lokaal van het Verbond bijeen, waar liederen
werden gezongen en door verschillende sprekers het woord werd gevoerd. Zondags
had de gebruikelijke optocht plaats en een talrijk bezochte volksvergadering in de
Beurs, waar de heeren Augusteyns en Marck spraken en 's avonds een
concert-voordracht in de Vlaamsche Opera, waar Pol de Mont de redevoering hield.
's Maandags een nieuwe uitvoering van liederen op de Groote Markt met
beiaardconcert op den toren. Het merkwaardige feit van dien dag was dat, geheel
onvoorbereid, een tweede volksvergadering in de Beurs werd gehouden, waar
verscheidene duizenden personen naar het krachtige woord van Pol de Mont kwamen
luisteren.
Dat alles heeft een ongewonen indruk te weeg gebracht niet alleen op de
Vlaamschgezinden zelf, maar ook op hun tegenstrevers, die toen voor goed gemerkt
hebben dat het Vlaamsche leger wat meer is dan een kleine groep officieren zonder
soldaten. Velen hebben meegewerkt om dien prachtigen uitslag te verkrijgen, maar
in het bijzonder moet hulde worden gebracht aan de heeren Ed. Schiltz,
ondervoorzitter van den Tak en Julius Schrey, leider van de Liederavonden.
Zooals ieder jaar verleende deze Afdeeling op 21 Juli haar medewerking aan den
prijskamp voor liederen door de Stad ingericht en, men zou waarlijk zeggen dat ze
onvermoeibaar is, op 25 Juli weer nam ze deel aan het jaarlijksch festival. Nogmaals
in het openbaar, op de uitgestrekte Groenplaats, ten aanhoore van een ontelbaar
publiek zong ze een tiental liederen van haar repertorium, waarvan sommige door
de omstanders mee werden aangeheven. De heer Tokkie zong solo.
Den 15 Augustus werd de Tak nogmaals door het stedelijk bestuur belast met het
inrichten van het jaarlijksch zangerfeest ter gelegenheid van de Antwerpsche kermis
en den 23 Augustus werd in een ander gedeelte van de stad een nieuwe openbare
liederavond gehouden.

Fransch Vlaanderen.
De Gil Bias heeft de aandacht van de Alliance Française gevestigd op de toenemende
vermindering van het gebruik der Fransche taal in Noord-Frankrijk.
Als bewijs herinnert het blad aan een rapport van 1843, waaruit blijkt, dat Halluin,
kantons-hoofdplaats en Wervicq-Zuid, Fransche gemeenten waren. Sindsdien zijn
zij Vlaamsch geworden; de Vlaamsche taal wordt er door de kinderen uitsluitend
gebruikt bij hun spelen.
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De Alliance Française heeft gehoor gegeven aan den noodkreet van het blad en
een geheel krijgsplan opgesteld, om de Vlaamsche taal uit te roeien bij Vlamingen,
die, hoewel sinds eeuwen bij Frankrijk ingelijfd, toch Vlaamsch van aard en taal zijn
gebleven.
Het Handelsblad van Antwerpen spreekt de hoop uit, dat alle Vlaamsche
vereenigingen, te beginnen met het Davidsfonds en het Willemsfonds, maatregelen
zullen nemen om ‘onze taalbroeders in Fransch-Vlaanderen van Vlaamsch
geestesbrood te voorzien’.
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Groeninghe.
Guldensporenlied, bekroond door Tak Antwerpen van het Alg. Ned.
Verbond.
Gedicht van GUIDO GEZELLE,
Muziek van JOS. VAN HOOF.
Het Vlaamsche heir staat immer pal, daar 't winnen of daar
't sterven zal al hier, al daar aan lange
lansen, de leeuwen dansen! De winden schudden met geweld, de zwarte blomme in 't geluwveld: de kwaden zien, benîen de transen, {de leeuwen dansen! Met
be-ze-men zoo ko-men
om 't Naamsche volk af te
ransen, als ydel kaf, dat 't zweerd onweerd is, de
leeuwen dansen, de leeuwen dansen, de
leeuwen dansen!
Harop! harop! de trompe
steekt: de boeien los de banden breekt! ten vijand in! dat
op zijn schansen {de leeuwen dansen! Sta
vuist en voet de vane omtrent! en gij die recht noch eere en
kent ruimt bane, eer op uw veege bansen, de
leeuwen dansen, de leeuwen dansen, de
leeuwen dansen!
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Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van: mevr. Semmens, Claremont, West-Australië;
A.J. van Son, Rotterdam; mej. Aini Nevander, Helsingfors, Finland; Swets,
Neder-Hardinxveld; H. Altman, Afdeeling Potchefstroom, Transvaal; Van der Feen,
Studenten-Afdeeling, Wageningen; J. Kramers, Rotterdam; J.A. de Veer, Elmina,
Goudkust; Dr. J. Haller, Brussel; Dr. Van der Oudera, Vlaamsch Handelsverbond,
Antwerpen; H. Enno van Gelder, Amsterdam.
D a n k b a a r , m a a r o n v o l d a a n . Dankbaar, zeer dankbaar zijn we, tegenover
onze getrouwe medewerkers, die geregeld door verzamelen en zenden en wier namen
men dan ook geregeld ziet verschijnen. Maar wat is dat op 13.000 leden van het
Verbond, die toch alle brieven en drukwerk ontvangen en daarop postzegels. Wat is
dat, op de honderden leden en stamgenooten in overzeesche landen, waarvan de
meesten ons m a c h t i g zouden kunnen helpen door de betrekking die ze bekleeden
bij inrichtingen, die vele en waardevolle postzegels ontvangen. Waarom laten
Bloemfontein, Constantinopel, Kaapstad, Pretoria, Shanghai,
S m y r n a ,A h w a z ,B a n g k o k ,B a r c e l o n a ,C a i r o ,C a r d e n a s ,C h a r k o f f ,
Chindi, Colon, Havana, La Guaira, Maracaibo, Panama, Puerto
C a b e l l o , S t o c k h o l m , Te h e r a n , T ó r r e o n , S t r a t t S e t t l e m e n t s zich
onbetuigd? Laten we nog een beroep doen op hunne medewerking, die hun alleen
de moeite kost een postzegel niet weg te werpen en te aanvaarden, wat men hem
voor ons doel wil afstaan.
We doen dit beroep verder op al de leden van het Verbond over de wereld, d.i. in
België zoowel als in Holland, in de Europeesche landen zoowel als overzee.
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.

Oost-Indië
De vooruitstrevende beweging in Indië van twee zijden bekeken.
Dr. L.W.C. van den Berg behandelt in de Gids van September, de
Nederlandsch-Indische inboorlingen-politiek. Hij wijst op het bestaande dualisme
tusschen Europeanen en Inlanders, waarbij de Aziaten als minderwaardig worden
beschouwd. Het Indische stelsel van een administratief en juridisch dualisme tusschen
overheerschers en overheerschten is, volgens hem, niet Christelijk maar
Mohammedaansch. De Arabische Chalief Omar (634-644) heeft dat, in de door hem
veroverde landen reeds op Christenen en de Joden toegepast; dat Mohammedaansche
stelsel heeft verhinderd, dat overheerschers en overheerschten tot één volk samen
smolten. Het dualisme in Nederl.-Indië is, in beginsel, hetzelfde als dat van Chalief
Omar, alleen met verwisseling der rollen, doch met hetzelfde gevolg. Het paste
uitstekend in het monopoliestelsel der O.-I. Comp, en later bij het cultuurstelsel.
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Sedert het midden der vorige eeuw is men begonnen de meeste voor Aziaten
geldende instellingen wettelijk te regelen in Westerschen zin, maar meestal werd
zorgvuldig vermeden voor hen hetzelfde te bepalen, wat voor Westerlingen gold; er
bleef verschil. Die bijzondere toestand der Westerlingen vormt, uit een rechtskundig
oogpunt, een met de Christelijke beginselen onvereenigbaar kasten-privilegie; ook
uit een economisch standpunt is hij hinderlijk en bezwarend; en staatkundig moet
het voortbestaan van het dualisme zelfs gevaarlijk worden geacht. Indië is
onverdedigbaar tegen vijanden van buiten zoolang niet de band tusschen Aziaten en
Westerlingen hechter en sterker is geworden. Jong-Indië toont nu dat dualisme te
willen verbreken en door eigen ontwikkeling zich te ontworstelen aan den druk der
minderwaardigheid; zelfs bestaat de neiging de taal gelijk te doen zijn voor allen en
niet langer het Maleisch, maar het Nederlandsch als algemeene omgangstaal aan te
nemen. Dr. L.W.C. van den Berg zegt dan in dat verband:
‘Het behoeft geen betoog, welke beteekenis deze uit het volk zelf voortgekomen...
beweging kan erlangen voor de toekomst onzer taal en voor de versterking van den
band tusschen Nederland en het Verre Oosten, waar aldus misschien eenmaal een
Grooter Nederland kan ontstaan.’ De schrijver wijst vervolgens uitvoerig op de
beweging, waarvan Boedi Oetoms de kern uitmaakt, ook in verband met het
voorafgegane ontwaken van andere Aziatische volken en komt dan ten slotte tot het
besluit, dat de Aziaten in Nederlandsch-Indië beginnen te begrijpen: ‘dat zij niet door
hunne adats en adatjes mogen blijven in hun intellectueel en economisch isolement,
hoe zij niets liever wenschen dan over te nemen van de Westerlingen, wat dezen
beter hebben dan zij, hoe zij aan het wereldverkeer willen gaan deelnemen, in Indië
liefst naar de wijzen en gewoonten der Nederlanders, h o e z i j i n é é n w o o r d
a n d e r s w i l l e n w o r d e n d a n z i j z i j n ’.*) Dr. L.W.C. van den Berg meent
dan ook dat aan het streven der Aziaten in Indië om in den kring der Westersche
natiën te worden opgenomen moet worden tegemoetgekomen, en dat onze
inboorlingen-politiek zich daarnaar zal moet wijzigen.
Prof. H. Kern, die in zijne Rede, uitgesproken op het in Augustus 1908 te Leiden
gehouden Taal- en Letterkundig Congres, het streven naar ontwikkeling onder de
Jong Indiërs ook ter sprake bracht en zich, op nieuw, een overtuigd voorstander
toonde van het benutten der Nederlandsche taal tot bevordering van die ontwikkeling,
nam echter tegen het doen opnemen der Javanen in den kring der Westersche natiën
zeer beslist stelling. Hij predikte zelfs onthouding van werkdadige inmenging en
waarschuwde tegen stappen o m d e J a v a n e n t e v e r e u r o p e e s c h e n .*) Prof.
Kern zeide: ‘D e J a v a a n m o e t J a v a a n b l i j v e n , l i e f s t e e n h o o g
ontwikkelde Javaan,maar een Javaan.Een volk dat zijn eigen
k a r a k t e r v e r l i e s t , w o r d t k a r a k t e r l o o s . “Ve r b e t e r e n ” m o e t d e
l e u z e w e z e n , n i e t “v e r d r a a i e n ” o f

*) De spatieering is van ons.
*) De spatieering is van ons.
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“v e r n i e l e n ”.’ Geheel anders dus dan Dr. L.W.C. van den Berg.
In het orgaan van het A.N.V., dat zich liefst onthoudt van inmenging in de staatkunde,
is een oordeel over de Nederl. Indische inboorlingen-politiek minder op zijn plaats.
Wel daarentegen een woord over de taal. Waar de Aziaten in Nederl. Indië neiging
toonen zich de Nederl. taal eigen te maken doen zij dat, naar vermeend wordt, omdat
zij inzien, met behulp van die taal hunne geestelijke ontwikkeling te kunnen
bevorderen, geenszins uit liefde tot die taal om haar zelve. Waar het A.N.V. strijdt
tegen de verdrukking van de Nederlandsche taal in Vlaandederen, omdat de
Vlamingen hun eigen taal, die hun lief is en waarmede zij zich zelf zijn, willen
behouden, gaat 't niet aan, den Aziaten in Nederl. Indië het Nederlandsch op te
dringen. Nu in verschillende deelen van Europa, in Bohemen, in Oost-Pruisen, in
Vlaanderen blijkt hoe zeer de volken aan hun taal gehecht zijn, nu steeds de leuze
‘de taal is gansch het volk’ wordt gehuldigd, moet omzichtig worden te werk gegaan.
Zoomin als de Czech of de Pool tot Duitscher, zal een Javaan, met behulp van de
taal, tot Nederlander kunnen worden gemaakt. Wèl zal de kennis der Nederlandsche
taal onder een bepaalde klasse van Inlanders, door Prof. Kern in zijne Rede aangeduid,
kunnen en moeten bijdragen tot bevordering van de ontwikkeling en daardoor van
den welstand des volks; van een algemeen aannemen onzer taal door de Inlandsche
volken onder Nederland's beheer, zal wel nimmer sprake kunnen zijn; en het A.N.V.,
dat voor de handhaving der Nederlandsche taal waakt, waar leden van den
Nederlandschen stam gevaar loopen in het gebruik hunner moedersprake te worden
belemmerd, mag niet in Indië het euvel bedrijven, dat zij elders te keer gaat. Iets
anders echter is het, 't gebruik van het Nederlandsch als omgangstaal tusschen de
Westerlingen en de vooruitstrevende Aziaten in onzen Archipel te bevorderen, en
daarmede de ontwikkeling dier Aziaten in het algemeen te baten. In dien zin moet
zeker de verbreiding van de Nederlandsche taal, als nevendoel, voor het Verbond,
worden opgevat.

Jong-Indië naar Nederland?
Door het Groepsbestuur in Nederlandsch-Indië is de aandacht van den
Gouverneur-Generaal gevestigd op het wenschelijke, voor eenige der best geslaagde
leerlingen van Indische onderwijsinrichtingen, de mogelijkheid te openen, hun studiën
in Nederland op 's lands kosten te vervolgen.
Het bestuur wijst er op dat daardoor reeds betoonde ijver, toewijding en
geschiktheid beloond zouden worden; dat tevens een prikkel zal worden in het leven
geroepen voor velen, om zich ernstig toe te leggen op hun studiën; dat verwacht mag
worden in de uitverkorenen, later een kern van goed onderlegde jongelieden te
verwerven, wier kennis en ervaring ook aan Indië ten goede zullen komen.
Naar de meening van het Groepsbestuur zou de keuze moeten gedaan worden,
voorshands uit de leerlingen van de scholen voor middelbaar en vakonderwijs en
van de school tot opleiding van Inlandsche artsen.
Het mag zeker als vaststaand worden aangenomen, dat studie en een verblijf in
Nederland, voor goed aangelegde en goed onderlegde jongelieden in hooge mate
bevorderlijk zal wezen aan hun algemeene ontwikkeling.
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Daar Indië dringend behoefte heeft aan uitstekende werkkrachten en ender de vele,
Indo-Nederlandsche zoowel als Inlandsche, jongelieden, die het onderwijs in de
tropen volgen, er stellig zijn, in wie de geschiktheid voor hooger ontwikkeling
aanwezig is, moet de gelegenheid geopend worden, van de, ook in Indië, voorhanden
stof gebruik te maken. Indië heeft nu eenmaal geen scholen voor hooger onderwijs
en de weinige inrichtingen voor technisch- of vakonderwijs gaan niet ver genoeg om
bevrediging te schenken aan hen, die aanleg en geschiktheid hebben, om zich voor
meer dan het gewone handwerk te bekwamen. Het is een eisch van billijkheid, dat
althans aan de besten onder de Indische jongelieden, den weg geopend worde, zich
voor meer belangrijke en ook goed bezoldigde betrekkingen te bekwamen, dan
waartoe thans de gelegenheid bestaat. Voor de bemiddelden in Indië staat wel is waar
de weg om kennis en ontwikkeling in Nederland op te doen reeds open, maar voor
de vele onbemiddelden daar, is de mogelijkheid daartoe beslist afgesloten.
Wij hopen, dat het Groepsbestuur, 't welk in den vorm van een verzoekschrift, zijn
voorstel aan den Gouverneur-Generaal omstandig toelichtte en in groote trekken den
te volgen weg om tot het doel te geraken aangaf, een bevredigend antwoord zal
mogen verwerven; dat de Indische Regeering gehoor zal geven aan de Haar ter kennis
gebrachte, verstandige en billijke wenschen.

Deelneming door Nederlandsch-lndië aan de tentoonstelling te Brussel
in 1910.
Door de Nederl. Indische Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Brussel is
een rondschrijven verspreid, waaruit het volgende zij medegedeeld:
De Nederl. Indische onderafdeeling zal een oeconomisch karakter dragen.
Het streven zal zijn aan de wereld de uitkomsten van den koloniseerenden arbeid,
onder Nederland's leiding, te toonen; de waarde van de hulpbronnen der overzeesche
gewesten te doen kennen; en te doen zien in welke mate Nederl. Oost-Indië aan het
wereldverkeer deelneemt en nog verder zal kunnen deelnemen.
De Commissie wenscht alzoo door middel van de tentoonstelling een overzichtelijk
beeld te geven van de Nederl. koloniën, voor zoover die, vooral uit een oeconomisch
oogpunt van belang zijn. Zij stelt zich daartoe voor de inzendingen te brengen onder
vier hoofdgroepen:
1. de natuur van de overzeesche gewesten;
2. de administratie en de openbare diensten;
3. de bewoners en hun bedrijf (a. de inheemsche bevolking; b. de Aziatische
vreemdelingen; c. de Europeanen.);
4. de deelneming van Nederl. Indië aan het wereldverkeer.

Een geïllustreerde synthetische catalogus moet van dat beeld een samenvattend
overzicht geven, waar noodig gesteund door statistische gegevens.
De Commissie stelt zich die opzet voor, vooral met betrekking tot de officieele
Indische inzending, waaraan echter door bijzondere inzendingen, welke in het kader
passen, steun zal kunnen worden verleend. Voor zoover die laatsten, naar het oordeel
der Commissie, in het ter harer beschikking staande gedeelte van het gebouw der
Nederlandsche afdeeling, eene plaats zullen kunnen vinden, worden daarvoor geene
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plaats-huren in rekening gebracht. Daarbuiten deelnemende aan de gewone groepen
van inzendingen, zul-
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len voor plaats-huren, enz. de gewone regelen en tarieven gelden.
Voor bijzonderheden zij verwezen naar de I n d i s c h e M e r c u u r van 17
Augustus j.l. No. 33, waaraan het vorenstaande ontleend werd.
De Nederl. Indische Commissie te Batavia, waarvan Mr. G. Vissering voorzitter
en de heer D. van Hinloopen Labberton secretaris is, stelt zich dus voor, in de Indische
officieele inzendingen, de partikuliere, voor zoover die in den voorgenomen opzet
passen, mede op te nemen, maar tevens haar bijstand te verleenen aan bijzondere
personen, wier inzendingen niet onmiddellijk in het door haar aangenomen kader
passen.
Daar de tijd van voorbereiding, naar het ons voorkomt, zeer kort is, zal het voor
inzenders hier te lande, zaak zijn, zoo spoedig doenlijk zich met de hooger genoemde
Commissie in verbinding te stellen.

Zuid-Afrika
Wat Afrikaanders lezen.
Het is voor Afrikaanders, die voor hun volk willen schrijven, een moeilijke zaak.
Vele jongeren zien op dicht en ondicht van een vorig geslacht neer als zijnde eigenlijk
geen literatuur, gelijk ten onzent de mannen van tachtig veel wat het Nederlandsche
volk destijds tot zijn letterkundigen schat rekende, braaf, maar aan literatuur niet
verwant geschrijf vonden, al hebben verscheiden hunner op menig punt hun oordeel
ten deze herzien. Die jonge Afrikaanders zochten het ook in een andere richting en
maakten verzen of schreven proza, waarin de invloed van die Nederlandsche school
van tachtig onmiskenbaar is, al droeg hun werk bovendien hun eigen en het
Afrikaansche stempel. En zij hebben al schoon werk daarin geleverd.
Maar nu schijnen zij te stuiten op den weerzin van de groote menigte der
Afrikaanders, die van die nieuwe letteren nog wel minder gediend zin dan indertijd
de meerderheid der lezers hier te lande. Hier was de ergernis misschien wijder
verspreid - de oude goden werden ook hardhandiger aangepakt dan in Zuid-Afrika,
waar er weinig of geen persoonlijke aanvallen aan de kritiek gepaard gaan - maar
onder de Afrikaanders schijnt er meer onverschilligheid voor dat nieuws te zijn. Men
leest er toch al weinig en legt het moeilijk begrijpelijke terzijde.
Maar er zijn er ook, die zich ergeren. Tot hen behoort een inzender in Ons Land,
G.J.W. te Rondebosch. Alvast kon hij 't niet hebben, dat die jongeren in het
Afrikaansch schrijven. Dat zal het volk waarlijk niet tot lezen krijgen, meent hij.
Maar dan ‘die onbekookte, ongerijmde rijmpjes en gedichten van would be dichters’!
Hij haalt als voorbeeld de eerste en derde strofe uit een vers ‘Benard, benoud’ aan:
Og kon ik nog mijn sondedaad
als sondedaad,
weer in mijn kloppend hart
terug ontvang,
dan was mijn vrees,
mijn angst, bij awendswart (?)
Wis minder bang gewees.
Teen awendgrijs (?)
verrijs
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nou boom op boom, heel blij
als donkre plekke,
als swarte vlekke,
dwars teen mijn vinnig aan
weg donkerende hemel staan.

Hij begrijpt niet dat de redacteur van het tijdschrift, waarin hij het vond, zoo'n
‘prulgedicht’ heeft kunnen opnemen. ‘Is het wonder’, vraagt hij, dat eenvoudige
menschen een afkeer van zulke taal toonen en geen begeerte tot lezen hebben of
krijgen? Zij zullen in plaats van ‘zulke onverstaanbare bombast’, van ‘dit verachtelijke
Dutch’ liever Engelsch lezen.
Verwonderlijk is 't, dat een dergelijke gedachtengang ook voorkomt bij Jan F.C.
Celliers, een jongen Afrikaanschen dichter, die verzen heeft geschreven, in
Zuid-Afrikaansche bladen en ook in Neerlandia geroemd, maar waarschijnlijk
behoorende tot het soort, waarover G.J.W. zoo ongezouten zijn afkeuring uitspreekt.
Wij noemden hem (in het laatste Februari-nummer) een dichter van het echte ras
en haalden ter kenschetsing een paar Afrikaansche strofen van hem aan, waarin hij
een eigen toon liet hooren. ‘De bundel’ schreven wij verder, ‘bevat ook eenige
Hollandsche verzen, maar daar is Celliers zich zelf niet, herinnert hij te veel aan een
mak soort poëzie van al eenigen tijd geleden.’ Wij bedoelden: een mak soort poëzie
van Nederlandsche (niet Afrikaansche) dichters.
De heer Celliers heeft het echter zoo opgevat - wij bekennen geheel duidelijk
waren onze woorden ten deze niet - alsof wij daarmede het gemoedelijke Afrikaansche
vers van een vroeger geslacht minderwaardig noemden, en daar komt hij tegen op
in een lezing, verleden maand te Pretoria gehouden en opgenomen in de Volkstem
van 10 en 13 Augustus.
***
In die lezing geeft de heer Celliers weer wat hij heeft geantwoord aan den uitgever
van een Nederlandsch tijdschrift, die geklaagd had nooit bijdragen uit Zuid-Afrika
te krijgen en er hem nu om een had gevraagd. Hij had geschreven, dat Zuid-Afrika
arm aan letterkunde was gebleven, omdat de Afrikaanders te veel strijd hebben
moeten voeren tegen een weerbarstige natuur en tegen vijandige menschen van
binnens- en buitenslands. ‘En vandaag, na ruim 200 jaar van woeling, en lije en strije
- zegt de heer Celliers - is daar nog nie 'n tijdperk aangebroke dat ons kan zê: daar
bestaat 'n talrijk vertegenwoordigde welgestelde volksklasse wat rus en welvaart
geniet. En v'r die gedije van kuns is so'n tijdperk en zulke mense onmisbaar.’
De geestelijke atmosfeer is nu ook in Zuid-Afrika niet geschikt om letterkunde te
kweeken. De drift tot speculatie sleurt een groot deel der Afrikaanders mee. De
geschiedenis is nog te jong om er poëzie van te maken. Oude bouwwerken en andere
overblijfselen, waaraan gevcel en verbeelding zich kunnen vastknoopen, zijn er niet.
De politiek, waaraan ieder zich verplicht voelt mee te doen, is ook niet bevorderlijk
voor de letteren. Dat zijn altemaal verklaringen voor de armoede der Afrikaansche
literatuur, een armoede die de heer Celliers trouwens, het geringe aantal blanke
inwoners in Zuid-Afrika - anderhalf millioen - in aanmerking nemende, nog zoo er
niet vindt.
En dan kenschetst de heer Celliers de Afrikaansche letteren zoo teekenend, dat
wij liefst zijn eigen woorden weergeven.
***
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‘Al die strijd en al die swaar en al die spekulasie het ons lewensbeskouwing prakties
en nugter gemaak. Ons het nie tijd gehad om te droom nie, selfs in die nag het ons
met éen oog ope gelê om klaar te wees v'r gevaar. Daarbij moet veral in die oog
gehou word dat die Hollandse bloed selfs op letterkundig gebied sig nooit in die
eerste plaas gekenmerk het deur digterlikheid of verbeeldingspel, maar dat 'n praktiese
lewensopvatting met 'n sterke neiging om die grappige raak te sien (vooral in die
toneelspel) altijd op die voorgrond gestaan het. En onse letterkunde, voor sover daar
een is, weerspiel die praktiese Suid-Afrikaanse lewe en die owerge erfde neiging.
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Onse gediggies is berijmde verhale, skilderinge van die werkelikheid, uit die
geskiedenis, uit die jag veld en die oorlogsveld, uit die huiselike lewe; of dit is
berijmde sedelesse met die praktiese doel om ons sterk te maak v'r die da'elikse strijd,
om ons te troos in gelede stoffelike verliese; dit is gebede om opheffing van plage,
godsdienstige ontboeseminge, danksegging v'r re'en en stoffelike welvaart. Ja, die
meeste van onse mense begrijp nie waar 'n boek of 'n gedig heen wil wat nie 'n
duidelik vooropgesette sedelike of maatskappelike strekking het. En onse skrijvers
lewer sulke werk aan ons volk eenvoudig omdat dit nooit in hulle opkom om 'n ander
weg in te slaan nie, omdat hul met ons volk in die neiging deel wat die beste weg
aanwijs v'r onse tijd.
Als die digter naar die sons-ondergang o'er die vlakte staan kijk en sijn verbeelding
vrij spel laat met die heerlike vorme en kleure wat hij daar siet, dan kom oom Gert
van agter, (en met oom Gert bedoel ik nou nie juis alleen die Boer nie), lê sijn hand
op die dromer se skouwer en sê: “ou neef waar kijk jij naar, daar kom m's nie pêrde
ruiters aan of sprinkane nie, of denk jij miskien dat die lug naar re'en staat?” So
bekouw ons alles uit die oogpunt van stoffelike voordeel of nadeel.
Behalwe op die gebied van Godsdiens en kerkleer en die voorstellinge daaraan
verbonde, beweeg die verbeelding van mense sig nie op hoger gebied als wat aangedui
word deur da'elikse bedrijwe en behoeftes, ons is sterk materialisties. D'is waar daar
is spookstorietjes en storietjes van jakhals en wolf, maar niemand wat dit als iets
meer beskouw dan aardigheidjes en niemand wat begrijp waarom 'n verstandig man
dit sou wil opskrijwe en bewaar.
Dat dit alles so is is heeltemaal natuurlik. En daaruit is te verklaar waarom baje
voortbrengsele van hedendaagse Europese letterkunde (b.v. 'n skildering van
lig-effekte in die lug of die haarfijne beskrijwing van liggies en kleurtjes op die
meubels in 'n kamer) ons beuselagtig moet voorkom. Omgekeerd is daaruit ook te
verklaar waarom baje wat ons skrijwe v'r Europeane ongenietbaar moet wees. Onlangs
nog, in 'n kritiek o'er Afrikaanse letterkunde werd in 'n Europese tijdskrif gesê dat
sekere gedigte tot die ou, mak soort behoor. Maar die beoordelaar vergeet dat ons
v'r Suid Afrika skrijwe en nie v'r Europa nie. Bovendien is nog glad nie bewese dat
die ou mak soort, in Europa sowel als hier, minder lesers vind of minder goed doet
in onse tijd dan die nieuwe vliegmachiene soort van 'n paar honderd sogenaamde
uitverkorene. Hoe dit ook al mag wees, ons moet en ons sal aan ons volk gee wat
ons volk nodig het in die tijd waarin ons leef.
Laat hulle ou vader Cats maar uitskel, op sijn tijd was hij op sijn plek; en baje wat
hem vandag uitskel vergeet hoeveel minder lesers hulle sou gehad het als vader Cats
die Hollandse volk nie aan lese gebreng het deur hul te gee wat hul kon vat. Die
State-Bijbel en vader Cats het die Hollanders Holands geleer. En als ons in vader
Cats ontdekt dat hij tot hoger vlug in staat was maar liewers binne bereik van sijn
volk geblij het om hulle wijsheid te leer, dan sê ik, soveel te meer eer v'r vader Cats,
hoewel ons dan moet erken dat hij meer als sedepreker dan als kunstenaar eer verdien.
Manne so's vader Cats in Holland en Melt Brink in Suid Afrika pas in hulle tijd. En
word hulle vandag uitgeskel, mor'e word ons weer uitgeskel, maar dan hoor ons dit
nie meer nie, dan is ons werk volbrag en het v'r sijn tijd sijn vrug gedra.’
***
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Is dit niet voortreffelijk gezegd, men moge het al dan niet met den spreker eens zijn?
Wij laten het oordeel van den heer Celliers dan ook in zijn waarde, maar moeten
alleen onze lichte verwondering te kennen geven, dat zoo spreekt de dichter van Die
Vlakte en andere verzen, die ‘Oom Gert’ en de inzender in Ons Land nu juist niet
zullen rekenen tot ‘wat ons volk nodig het in die tijd waarin ons leef’. En wat die
‘ou mak soort’ in Celliers' bundel gedichten betreft: die mogen wel voor ‘ons volk’
van nu geschikt wezen, een beoordeelaar mag nog een anderen maatstaf aanleggen.
Trouwens de heer Celliers zegt zelf:
‘In ons Suid Afrika het die hedendaagse skrijwer 'n bisonder moeilike taak. Hij is
verplig om aan die massa te gee wat hul nodig het, soals reeds gesê, doch hij moet
ook nog iets anders doen. Hij moet rekening hou met die ontwikkelde gedeelte van
ons volk.’
En aan het eind van zijn lezing vermaant hij zijn landgenooten, nu en dan den rug
te keeren aan den schijn en het rumoer in het leven, ‘om te gaan luis ter naar die
stiltes’, en zegt:
‘Hoe meer ons dit doen hoe meer die stiltes voor ons welsprekend sal word, hoe
meer aantrekkelikheid dit v'r ons sal krij, hoe meer dit die digter ook in ons sal wakker
maak en ons tot denkers, tot hoorders en sieners maak van dinge in ons en om ons
wat vroe'er v'r ons onhoorbaar en onsigbaar was.
O, laat ons gaan luister naar die stiltes; die stilte van ons eige innerlik bestaan, die
stilte van die plante, van die diere, van die berge, van die vlakte, van die oseaan, die
stilte van die nag en die sterrehemel, van sonne en wereldstelsels op die bane van
die oneindigheid en van die eeuwigheid!’
Hier is toch niet de man aan 't woord, die de ‘ou mak soort’ gedichten in
bescherming neemt, zouden wij meenen.
Ja het is een bizonder moeilijke taak voor den Afrikaanschen schrijver, die beide
‘die massa’ en ‘die ontwikkelde gedeelte’ wil voldoen, want wat die twee soorten
lezen willen zal wel zeer uiteen loopen.

‘Hollands gaat vooruit’.
‘Hollands gaat vooruit’ schrijft Ons Land boven een hoofdartikel. Het Kaapstadsche
blad grondt die bemoedigende uitspraak op het verslag van de examinatoren, die het
laatste matriculatie- en hoogerschoolexamen hebben afgenomen.
‘De eksaminator voor 't matrikulatie eksamen zegt met genoegen te kunnen wijzen
op de grote vermeerdering in het aantal kandidaten, die Hollands als een eksamenvak
hebben gekozen. “Daar is ook”, zegt hij, “een besliste verbetering in de gemiddelde
bekwaamheid om de taal en haar idiomen te verstaan en een eenvoudig stuk, in
konversatietaal geschreven, in vrij goed Hollands over te zetten.” Hij klaagt echter
over de gebrekkige kennis van gewone grammatiese termen en de onbekwaamheid
van vele kandidaten om de door hen geleerde taalregels toe te passen. “Het is
mogelik,” merkt hij op, “dat dit slechts de natuurlike en onvermijdelike terugslag is
van de slinger na het verwaarlozen van het praktiese gebruik van de taal in vorige
jaren.”... De fouten, die kandidaten gemaakt hebben tonen aan, dat er op vele plaatsen
te weinig tijd aan het onderwijs in de Hollandse taal besteed wordt. Enkele centra
getuigen van slordige en gebrekkige onderwijs-methoden.’
‘De Hollandse eksaminator van het hoger schooleksamen getuigt eveneens van
de vooruitgang in hoeveelheid zowel als kwaliteit van het werk gedurende het
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afgelopen jaar gedaan. Het gebruik van de vereenvoudigde spelling is bijna algemeen
geworden.’
‘Wij verheugen ons - zegt ten slotte Ons Land - over de bewijzen van vooruitgang.
De wenken en opmerkingen (wij hebben die uit het stuk weggelaten - Red. Neerl.)
behoren nauwkeurig door alle belanghebbenden te worden overwogen, want het is
ons als volk ernst geworden, dat daar goed en voldoend onderwijs in alle scholen in
de twee landstalen gegeven zal worden.’
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President Kruger
(bij de foto).
Den 10en October is het President Kruger's geboortedag. Vergeten is de groote
Afrikaner nog geenszins in de nieuwe strooming van Zuid-Afrika. Dat heeft zijn
sterfdag bewezen, toen Ds. Bosman aan zijn graf hem noemde ‘den grootsten
staatsman die Zuid-Afrika heeft voortgebracht’. Het heet heden ten dage telkens dat
Zuid-Afrika zijn vereeniging dankt aan den oorlog; maar die vereeniging van de
zelfbesturende Staten was in de naaste toekomst toch gekomen met of zonder oorlog.
De onverzettelijke feiten van de Z.-Afrikaansche geschiedenis wijzen dit uit. Het is
een Engelschman, J.A. Hobson, die het eerst tegen die voorstelling van den
zegenrijken oorlog opkomt. En Kruger heeft die eenheid voorzien en er altijd voor
gewerkt, zelfs nog op zijn ziekbed toen hij in 1904 aan zijn volk schreef: ‘Het is
waar,

Johannes Stephanus Paulus Kruger, gestorven te Clarens, Zwitserland, in den nacht van 13 op 14 Juli
1904.
(Naar een bronzen beeld van onzen landgenoot A. van Wouw te Pretoria).

veel van wat was opgebouwd, is thans vernietigd, vernield, gevallen. Doch met
eenheid van zin en eenheid van krachten kan weer worden opgericht, wat thans
daarneder ligt.’

Nederlanders en oud-Nederlanders in Pretoria en Johannesburg.
Uit een mededeeling van de afdeeling Handel van het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel:
Volgens schatting van Consul-Generaal Knobel te Pretoria moet het aantal te
Pretoria gevestigde Nederlanders op ten minsten 300, dat der oud-Nederlanders op
ten minsten 600 gerekend worden. Verder begroot de heer Knobel dat van deze 900
wellicht een 500 zullen zijn hoofd van een huisgezin met vrouw en gemiddeld drie
kinderen, zoodat het totaal op 2500 plus 400 = 2900 personen zou kunnen worden
gesteld.
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Het zou den heer Knobel intusschen volstrekt niet verwonderen indien het bleek,
dat de zoogenaamde ‘Hollandsche gemeenschap’ van Pretoria, met de daarbij
behoorende buitenwijken, een 4000 zielen telde.
De Consul der Nederlanden te Johannesburg bericht, dat in het door hem gehouden
register ruim 220 mannelijke Nederlanders zijn ingeschreven, waarvan echter een
40-tal zijn vertrokken, overleden of genaturaliseerd. Aannemende dat van de
overgebleven 180 personen er 90 gehuwd zijn en deze tezamen 200 kinderen hebben,
dan komt men op een totaal van 470. Het aantal niet ingeschrevenen (mannen,
vrouwen en kinderen) kan voorts nog op ongeveer 230 worden gesteld, hetgeen dus
een totaal maakt van 700 Nederlanders.
Betreffende het aantal oud-Nederlanders te Johannesburg zijn geen gegevens
aanwezig. Globaal wordt dit geschat op ongeveer 1400.
De Hollandsche gemeenschap te Johannesburg zou dus bestaan uit ongeveer 2100
personen, welk cijfer door Consul-Generaal Knobel eveneens als een minimum wordt
beschouwd.

Studie voor Afrikaners te Leiden.
Het Romeinsch Hollandsch Recht wordt nog heden ten dage in Zuid-Afrika toegepast.
Toch kan men alleen in Leiden er een bizondere studie van maken en er een graad
in halen. In Transvaal heeft men dus de in dit recht gegradueerden der Leidsche
Hoogeschool, zonder een zeker onnoodig herexamen in Engeland, tot de rechtspraktijk
willen toelaten. Dit voorstel is door het Transvaalsche Hoogerhuis verworpen. De
Engelsche pers vindt terecht, en geeft af op de studie in het Hedendaagsch Romeinsch
Hollandsch Recht te Leiden. Dit is onvergeeflijke onkunde of beter nog jingoistische
minachting voor de instelling van andere volken.
Prof. Melius de Villiers van Leiden heeft in de Times aangetoond hoe grondig de
studie in dit recht te Leiden is en Dr. W. Roosegaarde Bisschop schrijft in South
Africa om te bewijzen hoe juist Engeland met deze studie achteraan komt. Hij zegt:
‘Het voorstel wil de bizondere graad van Doctor Jur. Rom. Holl. Hod. erkennen, die
de eenige graad in het Ro-
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meinsch Hollandsch Recht is die bestaat. Geen andere Hoogeschool, in of buiten het
Britsche Rijk, verleent een dergelijken graad, die evenwel door allen wien de
ontwikkeling en de zuiverheid van het Romeinsch Hollandsch Recht ter harte gaan,
van het meeste gewicht wordt beschouwd. De daad van Holland verdient dus
navolging en geen kritiek.’

West-Indië
Wat Curaçao noodig heeft.
I.
Wij danken het aan het geschil tusschen Castro en onzen gezant in Venezuela, dat
de opmerkzaamheid van ons volk opnieuw op Curaçao is gevestigd, waarvan wij
door de praktijk niet veel meer wisten, dan dat het ons van de bekende oranjeschillen
voorziet, waarvan de beroemde likeur van dien naam wordt gestookt, als het tenminste
waar is, dat al de Curaçao, die hier en zeker ook wel in het buitenland gestookt wordt,
die schillen als hoofdbestanddeel heeft, waaraan wel eenigszins getwijfeld mag
worden met het oog èn op de geringe opbrengst ervan èn op de omstandigheid, dat
in sommige jaren van droogte, die op dat eiland meer regel dan uitzondering zijn,
een groot gedeelte van die oranjeboomen te gronde gaat.
En aan ons verlevendigd nationaal gevoel, aan het doordringen van het bewustzijn,
dat wij toch eigenlijk geen ‘quantité négligeable’ zijn, waarvoor we onszelven in de
laatste jaren, misschien wel tengevolge van onze numerieke minderheid tegenover
onze machtige buren, al te bescheiden hebben gehouden, en welken waan wij door
de krachtsontwikkeling van onzen middenstand geleidelijk beginnen te onderdrukken,
waarbij wij met verbaasde oogen opmerken, dat wij op bijna elk gebied van
wetenschap, nijverheid en kunst mannen van onzen stam kunnen aanwijzen, die een
sieraad voor hun vak zijn en tot roem van hun land een wereldbekenden naam dragen;
aan dat omhoogstreven dus, alleen mogelijk door de samenwerking van al onze
verstandelijke krachten, zullen wij het weldra te danken hebben dat aan een andere
Curaçaosche nijverheid het vlechten van stroohoeden, gelegenheid zal worden
geboden zich een ruimer plaats op de wereldmarkt te veroveren.
Daar moet het heen. Met een Curaçaoschen hoed op zal een glaasje Curaçao ons
veel beter smaken, vooral indien wij dan ook in een van Curaçaosch hout
vervaardigden stoel zullen zitten.
Maar daar raken wij juist de wonde plek van het eiland aan.
Curaçao heeft geen hout, tenminste niet noemenswaard en daar het geen hout,
geen lommer heeft, valt er ook weinig regen en doordien er weinig - te weinig is een
betere uitdrukking - regen valt, schiet het hout ook niet op, sterft het daarentegen
dikwijls uit.
Gij ziet, het is een kringetje, waarin wij ronddraaien; er is geen hout, geen bosch,
omdat er geen regen genoeg valt en er valt geen regen genoeg, omdat er geen bosch
is om den regen aan te trekken, de over het eiland trekkende luchtstroomen af te
koelen en te noodzaken zich door verdichting van hun watervoorraad te ontlasten.
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Het schijnt wel dat we hier voor een onoplosbaar raadsel staan, maar ook weten
we dat het aantal dier zoogenaamd onoplosbare raadsels met den dag minder wordt,
indien de mensch er zich slechts geheel toe zet om de oorzaken er van op te sporen,
want dan vindt hij ook als het ware van zelf de oplossing.
Die waterkwestie is intusschen voor Curaçao van zulk een groot belang, dat men
haar zelfs een levensvraag zou kunnen noemen, hetgeen vooral blijkt, indien wij den
loop der bevolking nagaan, want die toont aan, dat de geboorten en sterften op het
eiland gelijken tred houden met de hoeveelheid regenwater, dat in het voorafgaande
jaar is gevallen.
Zoo was in 1896 de regenval 0.5151, in 1897 het aantal geboorten 1052 of 64.6
per 1000, de sterften 508 of 30.7 per 1000; in 1901 de regenval 0.6205, in 1902 de
geboorten 1052 of 60 per 1000, de sterften 471 of 26.9 per 1000; daarentegen in
1905 de regenval 0.369, in 1906 de geboorten 641 of 36.5 per 1000, de sterften 777
of 44.2 per 1000.
Dit zijn slechts enkele cijfers uit een statistiek over de laatste jaren, maar zij geven
recht tot het vermoeden, dat 1908 een gunstig geboorte- en steftecijfer zal aantoonen,
daar de regenval in 1907 iets boven het gemiddelde (0.5068), n.l. 0.513 was.
Toch zou dit geboortecijfer hooger kunnen zijn en in jaren met grooten regenval
nog aanzienlijk hooger, indien niet juist in die jaren zulk een groot verlies van water
plaats had. dat zonder ander nut gesticht te hebben dan den grond terloops vochtig
gemaakt te hebben naar zee wegvloeit en verloren gaat, terwijl in regenarme jaren
dat verlies betrekkelijk veel minder is.
Dit wegstroomen van het regenwater wordt door den eigenaardigen vorm van de
oppervlakte van het eiland bevorderd.
Uit twee ovalen bestaande, die als rotsen uit de zee zijn verrezen en later door een
rif zijn omgeven, dat tusschen de ovalen in zich vereenigende een landengte heeft
gevormd, waardoor de deelen tot een geheel zijn geworden, bezit het eiland slechts
enkele bergen, die werkelijk dien naam verdienen, namelijk den St. Christoffel, den
St. Hieronimo en den St. Antonieberg in West-Curaçao, den kleinen en den grooten
berg op de landengte en den Priesterberg en den Tafelberg in Oost-Curaçao, terwijl
het overige land uit heuvels bestaat van geringe hoogte, waartusschen zich
komvormige dalen bevinden, die met verweerd gruis gevuld en met elkander in
betrekking staande het van de hoogte afstroomende water gelegenheid bieden, zich
in de baaien en lagunen of wel rechtstreeks in zee te ontlasten.
Gemiddeld ligt West-Curaçao, dat met het oog op den heerschenden passaat het
beneden gedeelte wordt genoemd, 30 à 40 meter, Oost-Curaçao, of het dovengedeelte,
waar Willemstad en de eenige vlakte nabij Fuikbaai zich bevindt, slechts 20 meter
boven den zeespiegel, terwijl het uit diabaas en rifkalk bestaande gordelgebergte,
zeer eigenaardig zich veel hooger gemiddeld 60 meter, verheft en hier en daar door
de branding verbroken zijnde binnenwateren, baaien en lagunen heeft gevormd,
waardoor de haven van Willemstad met het daarachter gelegen Schottengat een der
prachtigste havens der wereld is geworden.
De havens zijn dus door de natuur zelf gevormd en ook de grond, het gruis in de
dalen en op de berghellingen is vruchtbaar genoeg, maar daar er weinig boomen of
planten op het eiland voorkomen en, o gruwel, de ingezetenen nog hout kappen om
als houtskool uit te voeren, wat zij, ter loops gezegd, ook al met den mest doen, straalt
de kale rotsbodem over het geheele eiland een groote hitte uit, die den waterdamp,
waarmede de gedurende 9 maanden heerschende Noord-Oost passaat en de
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Noordenwind, die van November tot Januari waait, bezwangerd zijn, afstoot en nog
meer doet stijgen.
Over het geheel genomen valt er op het eiland zelfs in regenarme jaren water
genoeg voor de behoeften der weinig talrijke bevolking - 56 ingezetenen per vierk.
Kilometer - dit heeft het bestuur dan ook in de laatste jaren ingezien en daarom
maatregelen getroffen om het verlies van water zooveel mogelijk te beperken.
Reeds vroeger, in den slaventijd, hadden de plan-
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tagehouders dammen op hun gronden doen aanleggen om het gevallen regenwater
zoolang mogelijk op te houden en den grond te doen verzadigen. Het bestuur heeft
dit stelsel nu weer toegepast en breidt het geleidelijk over het geheele eiland uit,
waarbij een derde der onkosten door de grondeigenaren, twee derden door het bestuur
worden gedragen, daarnaast heeft men over het geheele eiland putten doen graven,
waaruit het water door middel van windmolens wordt opgepompt en in een vergaarbak
verzameld om van daaruit de akkers te bevloeien en het blijkt, dat daarmede reeds
gunstige gevolgen werden verkregen.
Het zou natuurlijk voorbarig zijn reeds thans een oordeel over dit stelsel uit te
spreken en de toekomst ervan te voorspellen, maar wel is het geoorloofd eenige
aanmerkingen te maken, dunkt mij, die, het goede van het stelsel erkennede, tot
verbetering kunnen leiden en dus standvastiger gevolg zullen verzekeren.
De dammen houden dus het water op, maar bij een zwaren regenval, die op het
eiland als in alle tropische landen regel is, zal het onafgedamde hoogten en bergen
afstroomende water de hooger gelegen gronden overstroomen en over de dammen
heengaande naar lager gelegen terreinen, die alle reeds dadelijk hun aandeel zullen
ontvangen hebben, eindelijk na de laagstgelegenen bezocht te hebben onmiddellijk
in de baaien of in de binnenwateren achter het gordelgebergte wegvloeien.
Dit verlies kan voorkomen worden en wel op tweeerlei wijze:
Ten eerste door dien damaanleg ook tot de onbebouwde hoogten en zelfs bergen
van het eiland uit te strekken, door op een korten afstand van elkander op de hellingen
lage horizontaal loopende dammen aan te leggen, of greppels te graven en de
tusschenruimte te beplanten ten einde den grond vast te leggen en uitspoeling te
voorkomen; ten tweede door het overtollige water op de laagstgelegen terreinen in
kommen op te vangen, daaruit door middel van windmolens op te pompen en door
ijzeren buizen naar hooger gelegen gronden terug te stuwen, want evengoed als een
windmolenpomp het water uit een diepte van pl. m. 20 Meter naar de oppervlakte
kan brengen, zal zij het van de oppervlakte naar een pl. m. 20 Meter hooger gelegen
punt kunnen opstuwen, vanwaar het weer pl. m. 20 Meter hooger kan worden
opgevoerd.
Bovendien gaat er nog een aanzienlijke hoeveelheid regenwater verloren door de
eigenaardige vorming van het gordelgebergte, waardoor het water, dat niet door den
grond wordt opgezogen rechtstreeks naar zee wegvloeit.
Vooral aan de Noordkust is dit aanzienlijk, want deze is in sommige tijdperken
opgeheven, in daarop volgende weer met rust gelaten, waardoor de kust daar twee
of drie terrassen vertoont en de geheele kuststreek van de kruin tot aan de brandingslijn
een Kilometer en meer breed is, terwijl aan de Zuidzijde die werking niet schijnt
plaats gehad te hebben, zoodat daar de kuststreek minder breed is.
Toch gaat ook hier het regenwater, voor zoover het niet wordt opgeslorpt, door
wegvloeien naar zee verloren, wat belet kan worden.
Men kan in dat kustgebergte 20 Meter boven den zeespiegel horizontaal loopende
insnijdingen maken, die 2 Meter breed en 1 Meter diep zijn en volgens het terrein 2
à 3 Kilometer lang.
Al het van de helling afstroomende water wordt dan in die insnijding opgevangen
en indien deze naar het midden zacht hellend afloopt, dan moet het water door een
in het inwendige van den berg gegraven kanaal naar het binnenland geleid worden.
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Overweging zou het echter verdienen het in den berg vast te houden door daarin
galerijen te graven van 2 Meter breed en 2½ Meter hoog, die lager dan de insnijding
liggen doch evenwijdig er mee loopen.
Twee of drie van dergelijke galerijen achter elkander gelegen zouden het water
van elkander overnemen en bewaren, totdat het binnenland er behoefte aan heeft.
De laatste meest landwaarts gelegen galerij zou daarvoor in de vlakte moeten
uitmonden, doch deze opening zou met een metselwerk moeten afgesloten zijn,
waarin zich een schuif moet bevinden, ten einde het water, als het noodig is te kunnen
aftappen.
Zou de galerij echter lager liggen dan het te bevloeien land, dan moet het water
door middel van een windmolen opgepompt worden.
(Slot volgt).
R.A. OOSTERHOUT.
A m s t e r d a m , Aug. 1909.

Aanteekeningen uit 't Kol. Verslag 1909.
De bevolking der kolonie Curaçao bestond op 1 Januari 1909 uit 53808 personen,
t.w.: Curaçao 31406; Aruba 8815; Bonaire 6273; St. Martin 3670; St. Eustatius 1312;
Saba 2332.
De oeconomische toestand der bevolking van Curaçao, Aruba en Bonaire was
gedurende het jaar 1908 niet gunstig.
In den ongunstigen toestand kwam evenwel, voordat het jaar 1908 afgeloopen
was, door overvloedige regens een gunstige wending, zoodat reeds in het begin van
dit jaar de werkverschaffing kon worden gestaakt.
Evenals in vorige jaren was te Willemstad op Curaçao de Doorloopende
Tentoonstelling, tevens Koloniaal en Schoolmuseum, gevestigd in een der zalen der
Hendrikschool. De verzameling fijne Curaçaosche Panamahoeden werd met eenige
fijne dameshoeden vermeerderd; zij gaf meermalen aanleiding tot bestellingen van
fijne hoeden door bezoekers of bezoeksters.
Eene nieuwe afdeeling werd aan het museum toegevoegd, bestaande uit eene
groote hoeveelheid present-exemplaren van schoolboeken, boekwerken en
catalogussen op het gebied der onderscheidene vakken van onderwijs. Bijna al de
nummers dezer nieuwe afdeeling zijn van jongen datum. Ten einde zich op de hoogte
te stellen van de nieuwste uitgaven op onderwijskundig gebied werd door
verschillende onderwijzers van openbare en bijzondere scholen van de verzameling
gebruik gemaakt.
Het aantal bezoekers uit den vreemde nam in het afgeloopen jaar zeer toe.
Bij het onderwijs bewees het museum weer goede diensten.
De heer G. Duyfjes, mijningenieur, in de kolonie aangekomen in October 1908, werd
belast met het instellen van een onderzoek naar de vindplaatsen van delfstoffen in
de kolonie Curaçao en naar de geschiktste wijze van hare exploitatie, in het bijzonder
naar de mogelijkheid van exploitatie van phosphaat-, mangaan- en kopermijnen op
Curaçao, van phosphaatmijnen op Aruba en van goudmijnen, mangaanbeddingen en
zwavelmijnen, achtereenvolgend op Aruba, St. Martin en Saba.
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De haven van Curaçao werd in 1908 bezocht door 1657 schepen, metende te zamen
1.176.744 vierk. M. Met die schepen werden in dat jaar 4712 passagiers aangebracht
en 4636 medegenomen.

Suriname.
In het bestuur der Groep Suriname zijn gekozen de heeren W.R. Menkman, agent
van de mail en A.G. Wyers, betaalmeester.
- 5 Aug. hield Mr. S.J. Visser voor de leden van het A.N.V. te Paramaribo een
zeer toegejuichte lezing over ‘Het volkenrecht in verband met de vredesbeweging
van onzen tijd’.
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Mededeelingen en allerlei
Propaganda voor ons land.
Iemand schrijft aan het Alg. Handelsblad:
‘Mij trof het aardige idee, dat de heer B.B. Cats uit De Bildt, dezer dagen had, en
ten uitvoer bracht. De heer Cats, die tijdens de Julianafeesten een reis door Zeeland
maakte, en daar verschillende aardige opnamen deed, heeft in Todtnauberg in
Schwarzwald, geheel belangeloos, een voordracht met lichtbeelden gehouden over
de feesten in Zeeland, Zeeuwsche zeden en gewoonten, vischvangst, bijenteelt,
veeteelt en zaaddorschen. De levendige, aangename wijze, waarop hij over Holland
wist te vertellen, en de vertooning der fraaie, door hem persoonlijk vervaardigde
lichtbeelden, hadden een buitengemeen succes. Zelfs kwam men met rijtuigen en
auto's uit het 400 M. lager gelegen dal van Todtnau, om deze lezing bij te wonen.
De netto opbrengst, pl. m. 80 Mark werd voor liefdadige doeleinden bestemd, zoodat
deze avond in tweeërlei richting zeer zeker nuttig heeft gewerkt!
Moge dit alleszins goede voorbeeld van den heer Cats, in Holland, zoowel als in
het buitenland navolging vinden!’
Het is altijd een stille wensch van het Verbond geweest om overal in het buitenland
lezingen met lantaarnplaatjes over Nederland en Vlaanderen te laten houden. We
hebben dien wensch nooit uitgesproken. De kosten schrikten af. Al 't beschikbare
geld moest aan andere belangen besteed. Maar als 't voorbeeld van den heer Cats
navolging vindt, dan is onze wensch voor 'n goed deel vervuld, hoewel stelselmatige
en voortdurende propaganda altijd beter is. Maar die zal wel komen. Zoodra er maar
'n klein kansje is.

Wel een gemeenschappelijk doel.
In den pennestrijd, waarop ons hoofdartikel doelt, schreef de heer Van Hulzen ook:
‘Wat wij missen is een gemeenschappelijk doel, we ploeteren en tobben naast
elkaar met volkomen negatie van elkaars belangen, die toch ook wel weer de onzen
zijn. En dit, omdat ieder zich zoo hoog voelt. Toegegeven voor een oogenblik, maar
met elkaar zijn we toch... een klein volkje dat prutst, ieder op zichzelf. We worden
niet geschraagd door een gemeenschappelijk idee.’
Kent de schrijver het A.N.V. niet?

Holland op zijn best.
Door de Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam is de
duizendste stoomketel afgeleverd. De eerste werd vervaardigd in 1892 en de eerste
acht jaren werden er slechts 200 stoomketels besteld; de laatste jaren steeg dit aantal
tot ruim honderd per jaar. De directie schrijft deze opvallende stijging toe aan de
uitstekende inrichting der werkplaatsen en het aanschaffen der nieuwste werktuigen.
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- De Hollandsche tentoonstelling van binnenmeubelen van de heeren H.P. Berlage,
W. Penaat en Jac. van den Bosch in het Kunstgewerbe Museum der Stad Zurich wekt
groote belangstelling. Zij is door meer dan 30.000 menschen bezocht en een der
kamers van W. Penaat zal waarschijnlijk voor het Museum worden aangekocht.
- A.E. Spencer schrijft in het Magazine of Commerce over de zeesleeptochten en
zegt van de Internationale Sleepdienst-Maatschappij te Rotterdam, dat zij vijf mooie
moderne zeesleepbooten heeft, waarvan de krachtigste de Schelde is met 1000
paardekracht, gebouwd in 1908; en de Theems, 1200 paardekracht, van stapel
geloopen in 1907. Deze twee sleepbooten brachten in 1907 twee baggermachines
naar Shanghai, de Schelde sleepte de Rhenania, en de Theems, die haar eerste reis
deed, de Colonia. De sleepbooten hadden wapenen aan boord, voor het geval dat zij
in de Roode Zee of op de Chineesche kust door zeerovers mochten worden
aangevallen. De vloot vertrok den 20en Juni van Emden. De Theems kwam den 31en
October met de Colonia en de Schelde, den 7en Nov. 1907 met de Rhenania te
Shanghai aan. Een paar plaatsen werden aangedaan om kolen in te nemen; overigens
werd de tocht van 10.900 zeemijlen zonder eenige stoornis volbracht. De reis van
Aden naar Sabang, 3200 mijl, is al voldoende om de waarde van een sleepboot te
bepalen.
Te Rotterdam terug werden de twee sleepbooten spoedig opnieuw uitgezonden
naar Shanghai, ditmaal van Amsterdam uit, en wel met den emmerbaggermolen
Shanghai en den zuigbaggermolen Canton. Den 10en Mei van het vorig jaar kwam
men te Shanghai aan. Deze twee sleepreizen bedroegen te zamen niet minder dan
42.800 zeemijlen in elf maanden, een afstand, die voor zoover bekend, door geen
andere sleepboot ter wereld is afgelegd.
- Zoo nu en dan wordt de ondernemingsgeest onzer vaderen weer vaardig over hun
20e eeuwsche zonen en zijn er teekenen, die er op wijzen hoe de Nederlanders weer
gaan meedoen aan den wedstrijd der volkeren en de wereld als het terrein beschouwen,
waar ook voor hen plaats is. Dit zou o.m. kunnen blijken uit een opsomming van het
Ned. kapitaal dat in buitenlandsche ondernemingen steekt. We vestigen hierop de
aandacht naar aanleiding der stichting van de ‘Sociedad de credito hipotecario
Holandesa Mexicana’ (Maatschappij voor Hypothecair Crediet Holland-Mexico),.
Directeur en commissarissen zijn Nederlanders.

Jean Luzac geëerd.
Woensdag 8 Sept. is in de woning Rapenburg 22 te Leiden een gedenkplaat onthuld
voor Prof. Jean Luzac, die door de uitgave van de Gazette de Leyde (1772-1785)
wist te bewerken dat Nederland den Amerikanen in hun vrijheidsoorlog zedelijk en
geldelijk steunde.
De huldigingsplechtigheid ging uit van de Ned. Ver. te Philadelphia, namens welke
Dr. W. Elliot Griffis was overgekomen en een feestrede hield.
Verschillende Leidsche Professoren voerden ook het woord.

Geneeskundige bekwaamheden der oude Hollanders.
In den oorlog tusschen Karel Gustaaf van Zweden en Johan Casimir van Polen, had
prins Adolf, eenige broeder van Karel Gustaaf, door een val van zijn paard eene
zware verwonding aan de knieschijf bekomen. Tevergeefs had hij te Hamburg, door
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het gebruik van warme baden, genezing gezocht; hij besloot tot een reis naar de
Vereenigde Provinciën, waar hij betere geneeskundige hulp dacht te vinden. In de
maand December werd hij met de gebruikelijke plichtplegingen door de
Staten-Generaal ontvangen en onthaald. Minder bekend is echter de bijzonderheid,
dat hij zich eerst tot zijne genezing naar Vianen (Holland), had begeven (October
1656).
- In hetzelfde jaar toog een plechtstatig gezantschap uit Salé naar de Vereenigde
Nederlanden, zoowel om
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de oude tractaten te vernieuwen, als voornamelijk om een bekwamen oogarts voor
den Koning van Marocco op te sporen.

Dutchmen.
In den strijd over de vraag of Dr. Cook aan de Noordpool is geweest heeft zich ook
een Schotsch matroos gemengd met name John Barclay van Aberdeen. Wat hij er,
volgens de Liverpool Daily Post, van te vertellen wist, was verward en blijkbaar
onnauwkeurig, maar doet hier ook niet ter zake. Wat hij echter terloops zeide heeft
voor de lezers van Neerlandia eenig belang.
Barclay vertelde dan, dat Dr. Cook hem op IJsland voor een Pooltocht
aanmonsterde. Ik was de eenige Brit aan boord, zei Barclay. Dr. Cook was een
Hollander, want hij zei dat hij uit Kopenhagen kwam.
Een Deen dus? vroeg de verslaggever van het Engelsche blad.
Ja, antwoordde Barclay, misschien was 't Deen; maar wij noemen dat allemaal
Hollanders. We waren met zijn negen-en-vijftigen aan boord, Hollanders, Duitschers,
Russen en zoo meer.
Mag men hieruit opmaken, dat onder Britsche matrozen de naam Dutchmen zoowel
Nederlanders als Denen en waarschijnlijk Noren en Zweden omvat?

Nederland een middelpunt van geestelijk verkeer.
Op het dezer dagen te Boedapest gehouden Medisch Congres werd besloten tot de
oprichting van een permanent, internationaal bureau voor de geneeskundige
congressen. Dat bureau zal te 's Gravenhage worden gevestigd en de Nederlandsche
Vertegenwoordiger, Prof. Wenckebach, nam voorloopig de benoeming tot
secretaris-generaal van dat bureau aan.
Hiermede is de vestiging in ons land van een nieuw middelpunt van internationaal
wetenschappelijk verkeer gewaarborgd.

Wet op het Nederlanderschap.
Het dezer dagen verschenen 18e jaarverslag der Ned. Kamer van Koophandel te
Londen geeft o.m. een overzicht van wat er in 1908 gedaan is om ‘de wet tot
verstooting van Nederlanders’ hervormd te krijgen.
De Kamer heeft hoop, dat nog voor het einde van 1909 een beslissende stap in de
door haar gewenschte richting zal zijn gedaan, nu de Minister van Justitie erkend
heeft, dat een wetswijziging kan voorkomen, dat tengevolge van verzuim eener
formaliteit het Nederlanderschap wordt verloren door landgenooten, die den
Nederlandschen naam in het buitenland eer aandoen.

Belangstelling in Vlaanderen.
Dat de belangstelling van Noord-Nederland in Vlaanderen met den dag toeneemt
bewijzen de voornaamste Nederl. bladen door hun zuidelijke verslaggevers vooral
te zoeken onder de jonge Vlaamsche letterkundigen.
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Nu weer is tot Vlaamsche briefschrijver van Het Vaderland benoemd de heer
Herman Teirlinck.

Het Nederlandsch in de Vliegsport.
Tot eer van de redactie der Kampioen vermeldt de heer Pierson in dat blad haar
gebruik van l o o d s voor h a n g a r . De vliegerij is in vollen gang en zij zoekt nieuwe
woorden. Waarom niet bijtijds goede Hollandsche? vraagt de heer Pierson terecht.
De Kampioen deed dat en toonde zoodoende goeden wil.

Holländern.
Het rijden op rolschaatsen wordt te Berlijn holländern genoemd.

Holland op zijn malst.
Tijdens den afstandsrit van Maastricht naar Groningen, die 19 Augustus plaats had,
had men boven de eindstreep een doek gespannen met het woord: FININSH, Gesteld
er waren Engelsche mededingers, wat zouden ze er van gedacht en begrepen hebben?
Een firma te Arnhem, die een winkel opent in wild en gevogelte, zee- en riviervisch,
fruit enz. maakt bekend, dat bij haar ook te verkrijgen zijn artikelen voor: H o r s e
d'oeuvre.

Nederlandsch gemis aan fierheid.
Uit een brief:
'k Ben pas weer in 't vaderland na een reis door Zuid-West Noorwegen. 'k Heb
aan veel tafels aangezeten met vele vreemdelingen en slechts weinig Noren en steeds
stond op den disch een Vinkort, nooit een Carte des Vins. Zou dat bij ons zoo zijn?
Aan menu's - of wil men liever: spijskaarten - doet men in Noorwegen niet erg. In
drie hotels, voor de overgroote meerderheid door niet-Noren bezocht, kreeg ik er
onder de oogen; ze waren in 't Noorsch gesteld. Zou dat bij ons zoo zijn??
En wij aten steeds, volgens 't opschrift op de deur, in een Spisesal. Bij ons zou
men, bij zulk een vreemdelingen-toevloed, in de salle à manger eten!
Men denke niet dat ik alleen over kleine landelijke hotels spreek.
Bij ons maakt men 't den vreemdeling gemakkelijker, maar waar blijft de fierheid?
(Zou De Hotelhouder, die zoo gesteld is op Schelknopjes - en ander Fransch, dit
stukje aan zijn lezers willen voorleggen?
Red.)
***
In het Centraal Station te Amsterdam zag ik dezer dagen den trein staan, die 4.15
naar Brussel vertrekt. Aan de Belgische wagens hingen borden waarop:
Amsterdam
over Den Haag - via La Haye
Brussel - Bruxelles.
Op de Hollandsche staat te lezen:
Amsterdam
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via La Haye
Anvers.
***
Onze briefkaarten voor 't buitenland zijn onlangs iets veranderd. Bovenaan staat
thans met groote letters: Carte Postale.
Daaronder, kleun, het verklarende: Briefkaart.
En in den hoek links: expéditeur... Daarachter, tusschen haakjes: afzender.
Den Nederlander een ietsje meer nationale fierheid bijbrengen, moge dat het A.N.V.
gelukken, want het is h o o g , h o o g noodig.

In Nederland Nederlandsch!
De heer C.H.A. van der Myle in het Nieuws van den Dag herinnerend aan Maurits
Wagenvoort's uitspraak: Wa t H o l l a n d s c h i s g e r i n g s c h a t t e n , l i g t i n
o n z e n a a r d , komt er nog eens krachtig tegen op, dat men in de hoogere kringen
in Nederland het Nederlandsch als omgangstaal niet in eere houdt en dat wel naar
aanleiding van een bericht, ‘dat men op een in deze dagen veel genoemd kasteel ook
in het gewone leven E n g e l s c h spreekt’.
En hij voegt er aan toe:
Ons Hollandsch klinkt te banaal voor sommige ooren. Holland's bodem is blijkbaar
te weinig waard voor sommigen zijner zonen, die liever in v r e e m d e n krijgsdienst
treden en die in stede van aan de vaderlandsche driekleur aan een vreemde vlag trouw
zweren.
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Een misslag!
De heer M.C. van de Rovaart schrijft in zijn A m s t e r d a m s c h e B r i e f ,
voorkomende in het Tijdschrift De Muziek, Augustus 1909:
Het concertgebouw-orkest maakte ietwat lusteloos, na een vermoeiend
winterseizoen, met de tuinconcerten een begin onder Doppers' leiding. Mengelberg
dirigeert in Italië of in Servië of ergens anders. En het beroemde orkest waagt het
schuchter een Hollandsch werkje (een ouverture van Stoetz) op het programma te
brengen. Hopelijk heeft niemand het gemerkt. De critiek is er ten minste niet naar
komen luisteren en helpt door een zorgvuldig zwijgen er aan mede, dat het feit niet
verder ruchtbaar wordt. Want het was natuurlijk een misslag om in Holland, door
een Hollandsch orkest en voor Hollanders het werk van een Hollander uit te voeren.
Kunst is internationaal, hetgeen zeer vrij vertaald wil zeggen: In Holland is de kunst
per sé niet nationaal. Zwijgen we dus ook over Stoetz' opus (als rechtgeaard Hollander
ben ik niet gaan luisteren) en laat Dopper zich voornemen nooit en nimmer meer het
werk van een landgenoot op het programma te plaatsen.

Achterstelling van eigen nijverheid.
Bij de redactie kwam onlangs een klacht in over het feit, dat de verlichting der
stadsgebouwen bij de Julianafeesten te Rotterdam door een Belgische maatschappij
was geleverd.
Na onderzoek is gebleken, dat dit inderdaad het geval is geweest omdat het
gemeentebestuur vreesde, dat de verlichting door ingezetenen niet op tijd of slechts
zeer duur zou kunnen worden geleverd.
De burgemeester heeft in een zitting van den Gemeenteraad gezegd, dat, nu
gebleken is, wat door de Rotterdamsche ingezetenen op electrisch gebied kan worden
verricht, hiermede in het vervolg rekening zal worden gehouden.

Eau de la Haye.
Een Arnhemsch fabrikant heeft het Nederlandsch publiek meenen te verplichten door
ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis een ‘parfum’ in den handel te brengen, dat
hij ‘Eau de la Haye 1909’ noemt.
Hoe fijn gevoeld, niet waar?
Als de vreemdelingen nu maar niet aan de Haagsche grachten denken!

Afd. Standerton.
Deze Afdeeling is na een kortstondig bestaan opgeheven. Zij bleek geen
levensvatbaarheid te hebben.

Suikerindustrie in Indië.
Op Java werken nu reeds 179 suikerfabrieken en worden nog steeds nieuwe
bijgebouwd.
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Paysagiste.
De heer J. Pierson te Parijs schrijft ons:
‘In Neerlandia, bladz. 192, lees ik uwe opmerkingen met betrekking tot het
Fransche woord P a y s a g i s t e . De door u gegeven vertaling is m.i. onjuist.
“P a y s a g e ” toch is in 't Nederlandsch: l a n d s c h a p , dus zou
l a n d s c h a p k u n d i g e , l a n d s c h a p a r c h i t e c t , maar beter nog
l a n d s c h a p t e e k e n a a r of l a n d s c h a p o n t w e r p e r het woord 't zuiverst
wedergeven.’
Wij sloegen voor, in plaats van p a y s a g i s t e de woorden l u s t h o v e n i e r of
k u n s t h o v e n i e r te gebruiken, als men bepaald een nieuwe uitdrukking verkoos
en niet meer gediend was van t u i n b o u w k u n d i g e , dat niettemin de bedoeling
goed uitdrukt. Wij gaven daarmede natuurlijk geen letterlijke vertaling van
p a y s a g i s t e , hetgeen ons te minder noodig leek, daar de Nederlandsche
tuinbouwkundige, die zich met het Fransche woord noemde, zich aanbood om
‘lusthoven’ aan te leggen. Voor ons gevoel ligt er ook in ‘het aanleggen van
landschappen’ iets gemaakts; men legt ten onzent een tuin, een hof, of desnoods een
lusthof, een park, een buiten aan; en bij het een en het ander kan men dien aanleg in
het groot doen.
Niet alle woorden, die de heer Pierson als vertaling van p a y s a g i s t e aan de
hand doet, lijken ons overigens juist. Een l a n d s c h a p k u n d i g e hoeft nog niet
iemand te zijn, die een landschap kan aanleggen. Het zou
l a n d s c h a p b o u w k u n d i g e moeten wezen (vergelijk: t u i n b o u w k u n d i g e
en niet t u i n k u n d i g e ), of, als men wil, l a n d s c h a p s a r c h i t e c t . Een
l a n d s c h a p t e e k e n a a r is wat anders. Rembrandt, van Goyen, Potter enz. waren
landschapteekenaars.
Maar is 't wel noodig, omdat de Franschen het woord p a y s a g i s t e , behalve in
de gewone beteekenis van l a n d c h a p s c h i l d e r of teekenaar, ook wel in die van
tuinbouwkundige gebruiken, dat ook te doen of naar een zuivere vertaling te zoeken?
Wij hebben voor het begrip goede woorden.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
J.B. van Heutz, vroeger Justus van Effenstraat 34, Utrecht (thans in Leipzig).
Th.A. Uljee, vroeger Gr. Hertoginnelaan 145, Den Haag (thans in Indië).
C.E.M. Hamm, vroeger Zeerust (Transvaal).
E.A. de Bruyne, vroeger Bestuurder der S.A. Paint Works, Kaapstad.
J.J. van Ginkel, vroeger Ambtenaar Ned. Z.-Afr. Bank, Kaapstad.
M.O. Salomons, vroeger koopman, Saramaccastraat, Paramaribo (thans in
Amsterdam).
Mr. W.J. Berger, vroeger Kloveniersburgwal 83, Amsterdam.
O. Schot, vroeger Mecanico Aguas Corientes, Rosario (Argentinië).
R. Beekman, vroeger Empresa holandesa del Puerto, Calle Maipu 1008, Rosario
(Argentinië).
C. Noordenbos, vroeger Empresa holandesa del Puerto, Calle Maipu 1008,
Rosario (Argentinië).
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A.D. Kooy, vroeger Empresa holandesa del Puerto, Calle Maipu 1008, Rosario
(Argentinië).
C. de Brey, vroeger New England, Calle Cordoba/ Maipu, Rosario (Argentinië).
J.A. Frontroth, vroeger Roldan F.C.C.A., Rosario (Argentinië).
E.H. Piepers, vroeger p/a. Kol. Spoorw., Paramaribo.
S.J. Gomperts, vroeger Ingenieur b/d. Spoorwegen, Paramaribo.
H.A.J. Laret, vroeger Geneesheer Plantage ‘La Prevoyance’ (Suriname).
D. Gerges, vroeger Camperdown, Victoria-Australië.
Dr. G. van der Harst, vroeger Off. van Gezondheid, Makassar.
Th.H. Meyer, vroeger Landmeter Billiton Mij., Billiton.
J.Ch. van Schouwenburg, vroeger Houtvester, Z. Pandoeblatoeng-Tjepoe.

Arbeidsbeurs.
(Buiten verantwoordelijkheid van 't Hoofdbestuur).
Een jongmensch, bekend met Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch en
machineschrijven zoekt eene betrekking in het buitenland, het liefst in Zuid-Amerika.
(Zie voor de vorige aanvragen het Maart- en Aug.-nr.).
Het adres der belanghebbenden is te vernemen bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Nieuwe leden over Augustus 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
J.J. de Graaf, Deken van Delft, Oudedelft,

Delft.

P.I. Wijsman Gz., firma Wijsman & De Voogt,
Celebesstraat 49,

Den Haag.

P. Regoort, electro-technikus en werktuigkundige,
Nieuwe Uitleg 14,

Den Haag.

W.I.A. van Beusekom, oud-contr. Dir. Belastingen, J.P. Den Haag.
Coenstraat 47,
Mr. J.D. Verbroek, adv. en proc., Daendelstraat 23,

Den Haag.

Th. Ruys Gz., notaris, Binnenkant 28,

Amsterdam.

Mr. L.H. Feschotte, advocaat, Binnenkant 27,

Amsterdam.

M.C. Koning, waarn. administrateur Kon. Paketvaart Amsterdam.
Mij., Prins Hendrikkade 159,
Mr. Max R. Bruck, advocaat, Koningsplein 1,

Amsterdam.

Mr. J. van Woudenberg Hamstra, advocaat,
Keizersgracht 391,

Amsterdam.

Jhr. L.P.D. Op ten Noort, directeur Stoomvaart Mij.
‘Nederland’, Frederiksplein 49,

Amsterdam.

Y.S. Höweler, ijzerhandelaar, P.H. Kade 151,

Amsterdam.

I.H. Nieuwenhuys Jr. & Co., fabrikanten van verduurz. Amsterdam.
levensmiddelen, Prins Hendrikkade 146,
F. van der Lee, firma F. Zeilinga, zeilmaker, Binnenkant Amsterdam.
38,
Dr. W. Holleman, arts, Leidsche Gracht 13,

Amsterdam.

J.A. van Straaten, architect, Heerengr. 463,

Amsterdam.

P. Ris, lid firma Bernard Ledeboer, Prinsengracht 73,

Amsterdam.

Mr. H.A. van Nierop, adv. en proc., Leidsche Gracht
22,

Amsterdam.

Mr. A.J.C. Jongejan, notaris, Leidsche Gracht 20,

Amsterdam.

J. Eekhof, ingenieur-verificateur v/h. Kadaster, Singel Dordrecht.
155,
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Allen opg. door den heer
Jac. Post,
L. Pieters, cargadoor, Westerkade 26,

Rotterdam.

Rotterdam.

Opg. door den heer J.J.
Korndorffer,

Rotterdam.

Gewone leden.
P.F.M. Thijssen, lid v/d. Gemeenteraad, Oudedijk 62, Rotterdam.
J. van der Made, arts, Diergaardelaan 50 a,

Rotterdam.

Mr. A.L. Hermans, adv. en proc., Oude Langendijk 1
b,

Delft.

A. Graftdijk, tandarts, Sundastr. 6,

Den Haag.

F. Elhorst, Kapitein der Infanterie, Adjudant v/d.
Inspecteur v/h. Militair Onderwijs, Frankenslag 100,

Den Haag.

J.F.G. Godin, massage en heilgymnastiek, Weimarstraat Den Haag.
61 a,
Dr. G.M.P. Filet, arts, Nieuwe Uitleg 15,

Den Haag.

Mr. M.A. Wolfson, hoofdcommies b/h. Departement Den Haag.
van Lanbouw, Nijverheid en Handel, Fred. Hendriklaan
143,
A. Martens, Dentist, Corn. Speelmanstraat 47,

Den Haag.

G. Blanken, gep. Majoor, Riouwstr. 16,

Den Haag.

P.J.Ph. Dietz, arts, Daendelstr. 15,

Den Haag.

F. Enklaar van Guericke, arts, Daendelsstraat 11,

Den Haag.

Th.P.C. van Dooren, arts, Sweelinckplein 38,

Den Haag.

Mr. M.A. van Boven, adv. en proc., Keizersgracht 349, Amsterdam.
J. van Gosselaar, accountant, Keizersgracht 335,

Amsterdam.

Mr. H. Bijleveld Jr., adv. en proc., Roelof Hartstraat
134,

Amsterdam.

Mr. W.M. Kintz, adv. en proc, Binkant 43,

Amsterdam.

N. Nieuwenhuize, Pastoor der St. Nicolaaskerk, Prins Amsterdam.
Hendrikkade,
Carl Eickholz, Eerste Ned.
Beetwortelsnijmessenfabriek, Brouwersgracht 49,

Amsterdam.

C.F.J. Hanedoes, notaris, Keizersgracht 210,

Amsterdam.

G. van der Aa, Consul van België, Damrak 80-81,

Amsterdam.
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Frans V. Schalkwijk, accountant, Singel 284,

Amsterdam.

W.J. ter Kuile Lemker, tandarts, Prinsengracht 691,

Amsterdam.

D. Muys, arts, Prinsengracht 693,

Amsterdam.

J.H. Moojen, dir. Verz. Bank ‘Jong Nederland’,
Heerengracht 415,

Amsterdam.

Th. Passtoors, arts, Heerengracht 373,

Amsterdam.

C.J.B.H. Evers, tandarts, Leidsche Gracht 16,

Amsterdam.

Dr. Max Juda, arts, Prinsengracht 789,

Amsterdam.

Mr. Fred. W.C.H. Oldewelt, P.C. Hooftstraat 132,

Amsterdam.

K.J.W. Kempers, insp. Registratie, Rozenhof 2,

Dordrecht.

J.H.G. Schouten, Wijnstraat 54,

Dordrecht.

Willem Schouten, Veersteiger 2,

Dordrecht.

Dr. K.H.M. Geerdes, arts, L. Nieuwstraat,

Schiedam.

Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
M. Dames Visser,

Amsterdam.
Opg. door Dr. H.J.A. van Voornveld, Davos Platz,

Mej. C. Visser, Villa Zomerlust,

Hattem.

Opg. door Luit. N.T. Carstens, Zwolle.
P.C. Labrijn, Rijksontvanger,

Domburg.

Opg. door mej. C. Labrijn,
Zutfen.
P. Donk, 1e Luit. der Inf., Laan van N.O.-Indi 152,

Den Haag.

Opg. door den heer J.J.
Korndorffer,

Rotterdam.

M.D.W. Goslings, Laan van N.O.-Indië 106,
Opg. door mej. M.
Coolhaas,

Den Haag.
Den Haag.

A.K.J. Koch, dir. van ‘Het Vaderland’, Sweelinckplein Den Haag.
53,
Opg. door den heer W.F.
Gerdes Oosterbeek,

Den Haag.

A. Duynstee,

Maastricht.

A.M. Bos, Nassauplein 6,

Haarlem,

Jonkvr. J.E. Schuurbeque Boeye, Poststraat,

Zierikzee.

J. Vons, Vlotbrug,

Nieuwenhoorn.
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Opg. door den heer S.
Bouman,

Leiden.

Jonkvr. C.J. Schuurbeque Boeye,

Noordwijkerhout

W.F.K. Bischoff van Heemskerck, 2e Luit. der
Infanterie,

Doesburg.

Opg. door den heer S.
Reynders,
A. Colijn Jr.,

Doesburg.
Nieuwer Amstel.

Opg. door mevr. Schüssler,
Zeist.
Jos Ledoux Jr.,

Roermond.
Opg. door den heer Gerard Roermond.
Krekelberg,

Jongelieden-Afdeelingen.
F.J. Koens, Paviljoensgracht 27,

Den Haag.

H.A. Overzee, Kanaalweg 15,

Scheveningen.
Beiden opg. door den heer A. Crévecoeur, Voorburg.
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Groep België.
Gewone bijdrage fr 5.
Van Haalst, ijzerhandelaar,

Mortsel.

Edm. Odeurs, Coburgstr. 30,

Antwerpen.

Sally Kok, Milisstr. 43,

Antwerpen.
Allen opg. door den heer
Van Laar.

Antwerpen.

De Walsche (Paterson) Tieltsche stw.

Eekloo.

Aug. Verlé, Tieltsche steenweg,

Eekloo.

Des. Steyaert, Molenstraat,

Eekloo.

Jan Spaey, Statiestraat,

Eekloo.

Em. Van de Putte, Paterstraat,

Eekloo.

V. Roegiers, Statiestraat,

Eekloo.

K. Locufier, Statiestraat,

Eekloo.

K. Van Toortelboom, Brugsche straat,

Eekloo.

Raym. Potvlieghe, geneesheer,

Adegem.

Leop. Speegelaere, Statieplein,

Eekloo.

Van de Poele,

Eekloo.

Jef Bonjean, onderwijzer,

Schip, Tienen.

Minimum-bijdrage fr. 3.
A. Grauls, Driesch,

Antwerpen.

Van Wetteren, Coquilhatstr. 36,

Antwerpen.

Dekkers, Bothastr. 12,

Borgerhout.

Joz. Janssens, gezw. landmeter,

Zoersel.

J. Joris, bureelbediende,

Wijnegem.

L. Mariën, bediende,

Schilde.

J. Willekens, Montignystr. 106,

Antwerpen.

Allen opg. door den heer
Van Laar.
Luc. Lemahieu, Oude Brug,

Zelzate.
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Opg. door den heer
Stasino.
Joz. Van Opstal, Gasthuisstraat,

Aarschot.

Leo Van Riel, Rotterdamstraat 29,

Antwerpen.

Opg. door den heer Van
Laar.

Groep Ned. Oost-Indië.
Gewone leden.
J.E. Bijlo, Inspecteur van Financiën,

Weltevreden.

Mevr. M. Bijlo,

Weltevreden.

J.A.M. van Stein Callenfels, teekenaar S.S. Dept.
B.O.W.,

Weltevreden.

Mr. J.J.W. Eekhout,

Buitenzorg.

J.J. Wap, arts, Officier van Gezondh.,

Buitenzorg.

G.A. Poelman, Pelsran,

Samarang.

C. Burgmans, Booloe 11,

Samarang.

J.C.W. Hamel, Padean Lamper,

Samarang.

H. de Vries, Bodjong hoek Doewet,

Samarang.

Allen opg. door den heer
G.A. Poelman.

Groep Suriname.
Gewone leden.
C. Brandon, Gravenstraat 35 bb,

Paramaribo.

I. Boonacker, landbouwleeraar, Heerenstr.,

Paramaribo.

B.H. Juda, adj. commies ter Gouvernements Secretarie, Paramaribo.
L.I.L. Koperberg, Saramaccastraat E 11,

Paramaribo.

H.W. May, Heerenstraat,

Paramaribo.

P.N. Petrie, opzichter Bouwdepartement,

Paramaribo.

I.A. Bueno de Mesquita, Gravenstr.,

Paramaribo.

A. Salomons Mz., Saramaccastraat,

Paramaribo.

M.A. Abrahams, goudsmid, Heerenstr.,

Paramaribo.
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H. Kuiperbak, Heerenstraat B 78,

Paramaribo.

I.M. Elias, p/a. Kersten & Co.,

Paramaribo.

H.L. Relyveld, boekbinder, Anniestr. 38,

Paramaribo.

I.C. van Hengel, 1e Luit. Infanterie,

Paramaribo.

Opg. door Luit. J.
Engeltjes,

Paramaribo.

I.H. Kemmel, Groote Hofstraat,

Paramaribo.

W. Thol, Ladesmastraat,

Paramaribo.
Beiden opg. door den heer Paramaribo.
D. Ferdes Jr.,

R.G. Vervuurt Jr., ambtenaar, Keizerstr.,

Paramaribo.

J.H. Stenhuys, postbeambte, Keizerstr.,

Paramaribo.

W.F. van Lier, Heerenstraat,

Paramaribo.

E. van Romondt, koopman, Kromme Elleboogstraat,

Paramaribo.

Allen opg. door den heer
Fred. Oudschans Dentz,

Paramaribo.

I.P. Nagtegaal, 1e Luit. der Infanterie,
Opg. door Mr. J. van
Praag,

Paramaribo.
Paramaribo.

Buitenland.
Mevr. A. Lucouw, Breestraat 91,

Kaapstad.

G.L. Coetzee, Ned. Bank, St. Georgestraat,

Kaapstad.

Johan Jansen, makelaar in effecten, St. Georgestraat,

Kaapstad.

E. de Waal, p/a. Consulaat Generaal der Nederlanden, Toronto, Canada.
Opg. door mej. E. Baelde,
Rotterdam.
F. van Esta Tjallingii, Steglitzerstrasse 50 Parterre,

Berlijn W 35.

Mr. L. Vroom, c/o. Mrs. Bené, Corner Edgewater en
Morse Avenue,

Ridgefield, N.-J.

A. Jesurum Jr., advocaat, Consul der Nederlanden,

Panama.

Opg. door den heer J.J.
Ecker Sr., Colon.
F.W. ten Napel, Apartado 2019,

Mexico D.F.

Opg. door den heer Dirk
Knoester,

Mexico D.F.
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F.P. Cillié, B.A. leeraar a/h. Gymnasium,

Stellenbosch (K.K.)

W.H. Hofmeyr, M.A. rector a/h. Gymnasium,

Stellenbosch (K.K.)

Prof. W.E. Malherbe, hoogleeraar a/h. Victoria College, Stellenbosch (K.K.)
Prof. A. Moorrees, hoogleeraar a/d. Theologische
Kweekschool,

Stellenbosch (K.K.)

Vereeniging Nederland, Calcarerstr. 12,

Kleef.

J.C. Lebret, Montclair,

N. Jersey.

Corn. A. van Rees, Freeport,

Long Island.

Beiden opg. door den heer Nieuw York.
J. van Folker,
C.J. van Rijn, Perthstraat 4,

Kaapstad.

Van mogelijke fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht
bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht

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.
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Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, P.J. v. Wielink, Strassburgerstrasse 2,
Berlijn N.
B l o e m f o n t e i n : H.H. v. Rooyen, P.B. 553.
B r e m e n : S. v. West, Neustadtwall 47.
B u e n o s A i r e s : Vereen. ‘Wilhelmina’, Max van Hulsteyn, Calle Reconquista
459.
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.
F i u m e : R. Venema, Via Germania 219.
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.
Ned. Vereen, in Rumenië: Secr. W.J.P.L. Gelpke, Strada Paleologa 28, Bucarest.
N i e u w -Yo r k : J. v. Folker, 360 St. Ann's Ave.
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.

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 n g k o k (Siam): W. Blankwaardt.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Cosejo de Ciento 345.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
C a i 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. Klauw, Süd-Russische Gesellschaft für Hanf- und
Seil-Industrie.
C h i n d i (Oostk. v. Afrika): R.W. Vroon.
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, Vice-Consul der Nederlanden.
C o r r e i o d e H a n h a (Afr. Occall Portug.): P. v.d. Smit (via Benguella).
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 (via
New-York).
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I r a p u a t o -G t o (Rep. Mexico): J. de Boer.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
L a G u a i r a (Venezuela): L. Raven Jr., adres firma Hellmund & Co.
L o n d e n : J.E.A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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 u e r t o C a b e l l o : C.C. Debrot.
R o m e : Dr. Gisbert Brom, directeur van het Ned. Historisch Instituut, 72
Frederico Cesi.
S a l z b e r g e n : J.H. Mekenkamp, Commies H.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 t o c k h o l m : M.P. Meerburg, Vice-Consul der Nederlanden.
Te h e r a n (Perzië): J.P. de Hoog.
T ó r r e o n , C o a h (Rep. Mexico): Frans Dingler, Apartado 274.
Ve n e t i ë (Italië): Leopoldo Bizio Gradenico, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’. Secr. J.A. Lantsheer, Löhergraben
8.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische Strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Seiten-Saal, Gebouw v/d. Berliner Lehrer-Verein.,
Alexander Platz, Berlijn C.
B r e m e r h a v e n : Ver. ‘Broederschap’, Voorz. Jan Kroeze, Adolfstr. 12, Leke
bij Bremerhaven.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan 109).
D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
133 I.
F r a n k f u r t a/M.: Ver. ‘Nederland’, Secr. R.J. Bekkering, Scharnhorststrasse
1.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Ned. Ver. Zetel Hotel Continental, Via Cairoli, secretaris B. van Praag,
P.B. 746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. D. Krabman, P.B. 1741.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
K l e e f : Vereen. Nederland: Secr. W.J.H. v. Velthoven, Calcarerstr. 12.
L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Schleussig, Brockhausstr. 27 p.
L o n d e n E.C.: Secr. J. ten Doesschate, c/o. B.W. Blijdenstein & Co., 56
Treadneedlestr.
L o n d e n : ‘Eensgezindheid’, Lokaal Goat & Compasses, Fitzroystreet, Euston
Road, Londen W.
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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 i e u w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
N i e u w -Yo r k : ‘Eendracht maakt Macht’, Columbia Hall, 52 Lexington
Avenue.
P a n a m a : Liefdadigheidsvereeniging ‘Wilhelminafonds’, Secr. Jan Eskildsen,
P.B. 28.
P a r i j s : ‘Neerlandia’, Secr. Martin Pels, 205 Rue St. Honoré.
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 a t e r s o n (New-Jersey): Vereeniging ‘Vriendenkring’. Secretaris J. Vos Lz.
P h i l a d e l p h i a : Holl. Ver. Secr. A.S. Plet.
P r e t o r i a : Secretaris F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Mr. J.P.L. Gelpke, Strada Paleologu 28, Bucarest.
S t . P e t e r s b u r g : M. Mohr, secretaris, Jecateringofsky Prospekt. (Eens in de
maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar tijdelijk vertoevende
Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o c 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 : 119 Noordlaan, telefoon 6250. (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan
109).
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in 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. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
M e l b o u r n e : ..........................................
N e w -Yo r k : Secr. T. Greidanus, 136 Waterstreet.
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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Secretarissen der Afdeelingen van Groep Nederland.
A l k m a a r : J.A. Vor der Hake, Park 24.
A m s t e r d a m : S. van Lier Ezn., Nassaukade 358.
A m s t e r d a m (Stud.-Afd.): J.W. te Winkel, Keizersgracht 48.
A m s t e r d a m (Vrije Universiteit): Jac. van Nes Cz., Oldenbarneveldtstr. 75.
A r n h e m : W.G. Wieringa, Koningstraat 1.
B r e d a : W.J.L. Verhoeven, Veemarktstraat 27 a.
D e l f t : D.H. van Everdingen, Oosteinde 154.
D e v e n t e r : Mr. I. Acquoy, Keizerstraat 26.
D o r d r e c h t : J. de Koning, Van Beverenstraat 7.
E i n d h o v e n : P.P.J.A. v.d. Putt,Wiilemstraat.
E n k h u i z e n : J.M. v.d. Hoogt, leeraar.
F i v e l i n g o : Mr. A.T. Vos, Appingedam.
G o u d a : J.H. v.d. Voort.
's G r a v e n h a g e : W.F. Gerdes Oosterbeek, Nicolaïstraat 50.
G r o n i n g e n : Mr. A. Rombach, A. Kerkhof 5.
G r o n i n g e n (Stud.-Afd.),: S. Scholtens, Viaduct 3.
H a a r l e m : Mr. J.D. Rutgers v.d. Loeff, Koninginneweg 11.
's H e r t o g e n b o s c h : Mejonkvr. A. Baronesse van Hugenpoth, Vuchterstraat
116.
H o o r n : R. van Duinen, Koepoortsweg 73 a.
K a m p e n : P.J.G. Brune.
L e e u w a r d e n : Mevr. A.C. v. Valkenburg - Gerdes Oosterbeek, Willemskade
13.
L e i d e n : Dr. J. Heinsius, Wasstraat 29.
L e i d e n (Stud.-Afd.): J. Knappert, Breestr. 140.
N i j m e g e n : C.M.V. Roothaan, Gemeente-Ontvanger.
O o s t -F l a k k é e : J.A. Habig, hoofd der school, Oude Tonge.
R o t t e r d a m : J.J. Griss, Walenburgerweg 47.
S c h i e d a m : Dr. C.R. Vermaas, Hoogstr. 198.
S n e e k : Dr. V. Loosjes.
U t r e c h t : Mej. Dr. C.C. v.d. Graft, Mauritsstraat 15.
U t r e c h t (Stud.-Afd.): J.J. Sprenger van Eyk, Oudkerkhof 44.
Wa g e n i n g e n (Stud.-Afd.): G.B.C. v.d. Feen, Hoogstraat 244 a.
Z a a n s t r e e k : Mevr. A.C. Veen - Brons, Stationsstraat 142, Zaandam.
Z u t p h e n : E. Werner, 2e Luit. Cavellerie, Beukerstraat.
Z w o l l e : N.T. Carstens, Voorstraat 23.

Secretarissen Jongelieden-Afdeelingen van Groep Nederland.
A l k m a a r : Mej. Gerardien v.d. Speek Obreen, Stationsweg 32.
A m s t e r d a m : D.J. Rigterink, 2e Helmerstr. 111.
's G r a v e n h a g e : A. Crévecoeur, Oostenburg, Voorburg.
H a a r l e m : Mej. D. van Ommeren, Nieuwe Gracht 1.
R o t t e r d a m : E. de Bouter, Wijnhaven 35.
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Adressen der Secretarissen van de Takken van Groep België.
A a l s t : A. Buijs, Brusselschestraat.
A n t w e r p e n : J. Cox, Vrijheidstraat 16.
D o o r n i k : Maur. Neef, Grand Place 7.
C h a r l e r o i : R. Schmidt, 64 Boulevard, Jacques Bertrand.
G e n t : W. de Hovre, Laurentschool.
L a k e n -B r u s s e l : L. Delpire, St. Jorisstraat 65.
L a L o u v i è r e : Eerw. heer Jan Bernaerts, St. Jozefscollege.
L i e r : G. Moens, 19 Antwerpschestraat.
L o k e r e n : J. Libbrecht, Bestuurder Middelb. School.
M e c h e l e n : Dr. Herman Baccaert, 2 Potterij.
N a m e n : D. Claes, 12 Henri Blesstraat.
O o s t e n d e : Lefèvre, 34 Vetstraat.
N i j v e l : Eerw. heer Jan Belpaire, onder-pastoor, Faubourg de Bruxelles.
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Prof. Dr. P.J. Blok.
(Ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat).
Blok, voor wie geschiedenis is groei en ontwikkeling van heel het volk, in al zijn
nooden en verlangens, stoffelijk en geestelijk, is niet de geleerde die enkel leeft in
het verleden. Ook het heden eischt hem op, altijd als voorman, onder diegenen die
in bewustheid meewerken aan den onverbreekbaren schakel, die het verleden bindt
aan de toekomst.
Wie later nauwkeurig de historie onzer dagen zal doorvorschen, die zal
herhaaldelijk stuiten op den man, voor wie het levende leven van eeuwen herwaarts
niet grooter bekoring had dan het woelen en strijden en denken van zijn eigen tijd;
die, omdat hij moest, krachtens zijn altijd oprechte natuur, steeds mee stond waar de
strooming het sterkst en de drang naar ontwikkeling het hevigst was.

Blok niet meevechten in de gelederen van het Verbond? Dat was onmogelijk geweest,
van de oprichting af.
Als lid van het Groepsbestuur voor Nederland is hij licht de eerste onder zijns
gelijken in toewijding en ernst. Zijn woord heeft altijd het gewicht van zijn
veelbeproefde ervaring, zijn helder oordeel en zijn gevoelig hart. En menigeen die
naast hem stond, weet hoe groot het plichtbesef en de werklust en werkkracht van
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dien man hebben moeten zijn, om aan zijn gelaat en woord het stempel te verleenen
van dat vaste gemoed, ‘dat in geen blijde weelde smilt, maar stuit gelijk een taaijen
schilt, den onvermijbren tegenspoed’.
Zooals zijn persoonlijkheid stuwt en opwekt, altijd parelende van liefde voor zijn
land en volk, zoo doen het zijn boeken, die aan geslacht na geslacht in verre toekomst
de deugden en de gebreken, maar toch altijd de hooge beteekenis, van Nederland in
de rij der volken, met gave eerlijkheid zullen voorhouden.
Zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk verdient te zijn het boek dat in
geen beschaafd Nederlandsch gezin mag ontbreken; wij Nederlanders ook, wij kunnen
uit de lezing van ons verleden leeren voor onze toekomst. Er zijn bladen die leeren
wat valt te vermijden, waarvoor wij ons moeten wachten; maar meer in aantal zijn
de bladen, die ons het recht en den moed geven om met Blok fier te zijn op onzen
naam; om al lezende, den man ook te gedenken, die voor ons volksbestaan een
weldaad is.
Grijs al jong, maar van zijn betrekkelijk jonge jaren nog bezittende de rapheid en
de scherpzinnige luim, blijve Professor Blok nog lang voor volk en stam gespaard.
Zoolang het A.N.V. getrouw blijft aan zijn doel, zal het vast op zijn steun en
medewerking mogen rekenen.
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Het Oranjeboek.
De bladen hebben reeds omstandige uittreksels gegeven uit het Oranjeboek, bevattende
een overzicht der voornaamste van 1 Januari-15 September 1909 door het Ministerie
van Buitenlandsche Zaken behandelde en voor openbaarmaking geschikte
aangelegenheden.
Het orgaan van het Verbond is niet de plaats om in den breede dit staatstuk te
beschouwen. Toch mag het hier ook niet geheel onbesproken blijven. Daarvoor raakt
het hier en daar te scherp ons streven.
Het is de eerste maal dat zulk een overzicht verschijnt. De Minister werd, volgens
zijn eigen verklaring in de inleiding, tot de samenstelling gedreven; omdat de leden
der Staten-Generaal, bij gebrek aan gegevens, zich dikwijls niet dan moeilijk een
denkbeeld kunnen vormen van de werkzaamheden der diplomatieke en consulaire
agenten.
Waar de Minister reeds bij onze Kamerleden gebrek aan duidelijk inzicht
waarneemt, daar kan het niemand verbazen dat bij het nog veel meer onkundige
groote publiek een volkomen gemis aan belangstelling voor ons buitenlandsch beleid
merkbaar is.
Opvallend is dat onze pers, met enkele loffelijke uitzonderingen, weinig aandacht
wijdt aan ons diplomatiek en consulair optreden. Gemis aan gegevens zal ook hier
wel de oorzaak zijn. Maar een gevolg is dat de meening maar al te zeer is verspreid,
alsof onze invloed in het buitenland uiterst gering zou zijn omdat geen machtig leger
en geen machtige vloot dit optreden kracht verkenen. Zulk een meening is verderfelijk
voor onze nationale fierheid. Ons volk moet zien dat ook een klein land zich nog kan
doen gelden, en wel door verstandig beleid en het winnen van vertrouwen in zijn
eerlijke bedoelingen. Door die middelen heeft het zwakke Zuid-Afrika van den reus
Engeland een Grondwet weten te verkrijgen, zooals die daar ginds werd gewild.
Daarom verwachten wij van de openbaarmaking dezer overzichten een opleving
der publieke belangstelling, ook wanneer Oorlog of Marine niet gemoeid zijn in ons
diplomatiek optreden.
Over menig punt in dit eerste overzicht hebben wij ons hartelijk verheugd.
De benoeming van een consul-generaal te Beyrouth uit onze koopmanswereld,
mag als een aanwijzing worden beschouwd dat voor de vervulling van posten
waarvoor handelsbeleid een eerste voorwaarde is, voornamelijk een keuze zal worden
gedaan uit den koopmansstand. Wij verwachten dat er steeds mannen van ervaring
bereid zullen worden gevonden om, met opoffering van persoonlijke belangen, de
nationale welvaart te dienen.
Verheugend is ook de mededeeling dat 36½% der onbezoldigde consulaire posten
door Nederlanders of personen, die Nederlandsch verstaan, bezet zijn.
Wij erkennen dat die verhouding nog ver is van het toppunt onzer wenschen; maar,
wanneer wij zien dat in het begin van het jaar bij het geheele diplomatieke en
consulaire corps slechts 218 ambtenaren waren aan wie men in het Nederlandsch
kon schrijven, dan valt er een regelmatige vooruitgang in de goede richting te
bespeuren. Wij ontveinzen ons geenszins de moeilijkheden, die aan de vervanging
van eere-consuls, die geen Nederlandsch schrijven, verbonden zijn. Die vervanging
zal zeer geleidelijk moeten gaan en het kan in sommige gevallen zelfs wenschelijker
zijn in een land niet een Nederlandschen of Nederlandsch-schrijvenden consulairen
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vertegenwoordiger te hebben; maar wij vertrouwen dat Buitenlandsche Zaken slechts
dan zal afwijken van het nationale beginsel, wanneer de noodzaak of het lands belang
geen andere keuze laat.
De huidige Minister van Buitenlandsche Zaken toont ook oog te hebben voor de
groote beteekenis van Zuid-Afrika voor ons land. Dit bleek reeds bij de
ontwerp-begrooting, waar wordt voorgesteld het consulaat te Kaapstad weer tot
consulaat-generaal te verheffen en waar f 600. - wordt uitgetrokken als vergoeding
aan den Consul-Generaal te Pretoria voor onvermijdelijke uitgaven, verbonden aan
de feestelijke viering van onze nationale gedenkdagen aldaar. Dit blijkt opnieuw uit
dit Oranjeboek, waarin de voorbereiding van een consulairen post te Potchefstroom
wordt gemeld.
Maar van het meeste belang zijn voor ons de zinsneden over de zakelijke
weerlegging van onjuiste berichten aangaande Nederland en zijn koloniën in de
binnen- en buitenlandsche pers. Met aandacht volgt de Minister wat in andere landen,
laatstelijk in Zweden, gedaan is ter zake van een persbureau aan het Departement
van Buitenlandsche Zaken. Persoonlijk zou de Minister wel geneigd zijn een dergelijk
bureau op kleine schaal in te richten bij wijze van proef, maar de dringend noodige
uitgaven zijn reeds zoo groot, dat de proef slechts genomen zal kunnen worden,
wanneer de onmisbaarheid van zulk een bureau vaststaat. Intusschen vleit de Minister
zich dat eene in uitzicht gestelde ingaande bespreking van dit onderwerp met enkele
der leidende mannen uit de Nederlandsche pers hem weldra een meer vaste overtuiging
in deze zal bijbrengen.
Het Verbond heeft zich deze zakelijke weerlegging van onjuiste berichten ten taak
gesteld. Het heeft zich hierbij bepaald tot de buitenlandsche pers; omdat het van
oordeel was dat in ons eigen land een verkeerde voorstelling onmiddellijk door andere
bladen zou worden verbeterd of anders door het Haagsche correspondentie-bureau,
dat zijn mededeelingen vaak van de regeering ontvangt, zou worden weerlegd. Sedert
enkele jaren voert het Verbond die taak uit en het kan op menige allergunstige
uitkomst wijzen. Het doet dus reeds wat de regeering nog zal overwegen. Het mag
op ervaring op dit gebied bogen. Met meer dan gewone belangstelling ziet dus het
Verbond den uitslag dezer samensprekingen van den Minister met enkele der leidende
mannen uit de Nederlandsche pers tegemoet. Wij achten het thans niet den tijd ons
oordeel over zulk een regeeringspersbureau neer te schrijven. Wij deden dit trouwens
reeds een paar jaar geleden in een rondschrijven aan de Nederlandsche pers. Wij
wachten dus af. Maar inmiddels stellen wij ons toch voor in onze volgende uitgave
het een en ander van onzen eigen arbeid in die richting mee te deelen. Thans ontbreekt
ons daarvoor de ruimte.
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Nederlands op het Internationaal Congres te Brussel 1910 voor
Opvoeding in het Huisgezin.
In verband met het opstel in het vorige nummer over het Nederlands op de Brusselse
tentoonstelling, is het wellicht van belang, het volgende ter algemene kennisse te
brengen en vooral ook onder de aandacht te brengen van de Vlaamse Nederlanders,
die aan het bovengenoemd Congres zullen deelnemen.
In het comité, dat in Nederland het Congres voor Opvoeding in het Huisgezin
voorbereidt en zich belast heeft met alles, wat voor het welslagen van dit Congres,
voor zoover het Nederlandse deelneming betreft, bevorderlik kan zijn, is besloten,
dat alle Nederlandse sprekers zich voor hun inleidingen uitsluitend bedienen zullen
van de Nederlandse taal; dat ook de mededelingen, bestemd om gedrukt aan het
Congres-verslag te worden toegevoegd, uitsluitend in het Nederlands zullen worden
gesteld, terwijl bij de beraadslagingen de sprekers zich van het Nederlands zullen
bedienen. Bij het Congres-bestuur zal worden aangedrongen op goede vertalers, die
het gesprokene voor niet-Nederlandsverstaande Congressdeelnemers in het Frans
kunnen overbrengen.
Het is te hopen, dat alle Vlaamse deelnemers in dezelfde geest zullen handelen.
Het Nederlandse comité was van mening, dat nu het Congres samenkomt in het
twee-talige België, waar de meerderheid der bevolking Nederlands spreekt en verstaat
en waar te verwachten is, mee op grond van de ervaring van het Congres in Luik in
1905, dat van de buitenlandse bezoekers ongeveer de helft Nederlanders en de helft
Fransen zijn, dat er nu geen enkele reden is, om het Nederlands niet zoveel mogelik
als Congrestaal te bezigen. Onder de buitenlandse bezoekers zal het aantal Duitsers
en Engelsen waarschijnlik gering zijn, evenals de vorige maal te Luik.
Op het Luikse Congres heeft het de aandacht getrokken, dat verscheidene
Vlamingen zich bij hun inleidingen en bij de besprekingen van het Frans bedienden.
Het is te hopen, dat de Vlamingen ditmaal wat kloeker voor den dag zullen komen
en zonder aarzelen zullen medewerken om de plaats van het Nederlands op de
wereldmarkt der wetenschap te helpen handhaven.
Arnhem.
A.J. SCHREUDER.

Een Nederlandsche tentoonstelling voor het buitenland.
Onder dezen titel geeft de heer L. Simons te Amsterdam in dit blad, No. 9, Sept. '09,
eenige beschouwingen ten beste.
In verband hiermede kan ik mededeelen, dat de ‘Vereeniging voor
Tentoonstellingsbelangen’ in hare jaarlijksche vergadering te Utrecht in 1907
gehouden, dit punt reeds commissoriaal maakte en op de dezer dagen in Den Haag
gehouden vergadering van het Uitgebreid Dagelijksch Bestuur wederom de wensch
werd uitgesproken, dat het onderwerp nader in studie zou worden genomen.
Het motief, dat vooral op den voorgrond werd gesteld, was, dat Nederland, hoe
goed het ook op eene Internationale Tentoonstelling zijn best doet, toch altijd
tegenover de inzendingen der andere Rijken in verdrukking komt.
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Bij de Vereeniging is het onderwerp dus aanhangig en zij aanvaardt bijzonder
gaarne de invloedrijke medewerking van het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Latere besprekingen kunnen dan doen blijken, of van
t e n t o o n s t e l l i n g s s c h e p e n zal worden gebruik gemaakt. Hierover zijn door
derden wel bij herhaling plannen gemaakt, maar voorzoover mij bekend, is het bij
plannen gebleven.
J.E. SCHOLTEN,
Voorz.: Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen.
G r o n i n g e n , 30 September 1909.

Plichten der Nederlanders in den Vreemde.
Voor ons ligt een boekje in oranjen omslag, waarin is afgedrukt de Toespraak
gehouden in de feestelijke godsdienstoefening ter gelegenheid van de geboorte van
H.K.H. de Kroonprinses der Nederlanden Juliana van Oranje, in de Hollandsche kerk
te Londen, door Dr. S. Baart de la Faille Jr.
Er staan heel mooie beschouwingen in over gezonde vaderlandsliefde en den plicht
der Nederlanders in den vreemde.
Het volgende is er aan ontleend:
Daar is een soort vaderlandsliefde, hetwelk zijn kracht zoekt in blinde verheerlijking
van al wat het eigen land betreft; ja, die den eigen geboortegrond tracht te verheffen
ten koste van andere natiën, ondeugden in eigen boezem tot elken prijs vergoelijkt,
fouten bij naburen breed uitmeet.
Daar is ook het andere uiterste, niet minder een patriottisme op zijn smalst, waarvan
booze tongen zeggen, dat de Nederlander niet altijd ganschelijk vrij is: dat hij geneigd
zou zijn om op zijn eigen land af te geven, het te kleineeren en weg te moffelen voor
vreemden. Men fluistert, dat het een Nederlandsch zwak is om in den vreemde liefst
zoo spoedig mogelijk op te gaan in die andere natie.
Wat ons allermeest verhoogt, dat is trouw, in denken en voelen, aan het volk,
waaruit wij geboren zijn en met welks traditiën de onze ten nauwste zijn
saamgeweven; wat ons allermeest verhoogt is liefde tot den grond, waar onze wieg
op stond en waaraan zich de heerlijkste herinneringen onzer jeugd, en voor de meesten
onzer van rijpende levensjaren verbinden; wat ons allermeest verhoogt is teedere
verknochtheid aan de taal, waarin wij de allereerste klanken leerden stamelen. Welk
een schat van gewaarwordingen bergt niet in zich dat ééne woord: moeder-taal!
Roemen mogen wij tegenover elkander en tegenover den vreemdeling wel voluit
op onze geboorte en onze maagschap: roemen op ons heerlijk, schilderachtig land
daar achter zijn breeden, schitterenden duin-rug, ons land met zijn malsche weiden
en spiegelende wateren; met zijn heerlijke wolkenluchten en dichterlijke wouden;
met zijn schilderachtige steden en dorpkens, de oogenlust van den vreemdeling!
Misstaat ons de blos van trots, als de vreemdeling ons gelukkig prijst om de velerlei
kunstschatten, waarmee Nederlandsche genieën onze museums kwistig hebben
verrijkt - gezwegen van al wat er over
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geheel de beschaafde wereld verspreid is geworden, den Hollandschen naam tot
onsterfelijken roem?
En dan Neêrland's taal - Neêrland's krachtige,

De Hollandsche kerk te Londen van binnen, van het orgel uit gezien.

rijke, volle, smeeïge taal, voor wie haar waardig weet te hanteeren, die taal, zooals
zij in de zangen onzer dichters, in het forsche proza onzer stylisten,

De Hollandsche kerk te Londen van binnen, van den ingang gezien.

daarhenen bruist als een krachtige bergstroom, of voortvloeit statig en machtig als
onze groote rivieren door Neêrland's landouwen!
Niet schamen zullen wij ons over die taal, al is zij slechts eigen aan weinige
millioenen; niet wegmoffelen zullen wij haar in laffe bescheidenheid; niet verminken
willen wij haar in dwaze zucht tot vreemden opschik of in zorgelooze gemakzucht
- maar waken willen wij over haar met jaloersche liefde!
Want dit voelen wij - vooral op vreemden bodem: de taal is het volk; mèt het
verminken onzer moedertaal, verminken wij ons Nederlandsch gevoel; mèt het
uitslijten der taal, waarin wij onze eerste klanken stamelden, sterven wij àf aan de
liefde voor het land onzer vaderen en zijn kostelijke traditiën.
Laten wij daarom onze kinderen - schoon hier op Engelschen bodem geboren laten wij hen opvoeden in eerbied voor onze taal; laten wij de ken-
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nis daarvan niet bij hen verwaarloozen met een nuchter-egoïst schouderophalen:
‘Wat hebben zij eraan!’
Wat zij eraan hebben? Ik zeg u, dat zij alleen door dat voertuig der Nederlandsche
taal Nederlander zullen blijven; dat zij alleen door dat voertuig onzer schoone taal
uzelven, in uw intiemste denken en voelen, zullen leeren verstaan, uw maagschap,
die

in het vaderland woont, en met wie gij en zij de banden niet dan tot uw schade zoudt
doorsnijden; het volk waaruit gij geboren zijt, de historie, die ook gij in uw persoon
en uw wezen hebt opgenomen!
Onder het vreemde volk, dat ons herbergzaam opneemt, kunnen wij N e ê r l a n d 's
e e r h o o g h o u d e n , den Holl. naam met sympathie doen noemen.
Dat kunnen wij door k a r a k t e r v a s t h e i d , door e e r l i j k h e i d , door t r o u w .
Laat men niet met achterdocht, met minachting op ons wijzen: ‘Ziedaar weer een
vreemdeling!’ en daardoor het monster van nationalen haat en van wantrouwen
ontketenen; maar laat de vreemdeling met gul vertrouwen op ons wijzen: ‘Ziedaar
de Nederlander, dien wij gaarne in onze poorten zien!’

De Nederlanders in Brazilië.
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De meeste historici laten het Nederlandsch tijdvak in Brazilië aanvangen met de
landing der vloot van de Wes-Ind. Comp., onder bevel van Piet Hein, in 1624.
De heer N.R. de Leeuw, vice-consul van Brazilië, die dit land in een dezer dagen
verschenen werk schetst als een ‘Land der Toekomst’, toont in zijn historisch overzicht
aan, dat de vestiging der Nederlanders in Brazilië dagteekent uit het begin der 17e
eeuw, daar reeds in 1615 op den linkeroever van de Xingu twee Nederlandsche forten
gebouwd waren, Nassau en Oranje genaamd.
Het tijdperk van ‘de inval der Hollanders’, zooals het in Brazilië's historie te boek
staat, is voor beide volken van groot belang geweest.
De belangrijkste maatregel, door de West-Indische Compagnie genomen om haar
vestiging in Brazilië duurzaam te verzekeren, was de instelling van het ambt van
Gouverneur-Generaal van West-Indië. Tot dien post riep zij Johan Maurits, graaf
van Nassau-
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Siegen, vermaagschapt aan het Stadhouderlijk huis van Oranje-Nassau, reeds op
17-jarigen leeftijd in Nederlandschen krijgsdienst, waarin hij zich bijzonder
onderscheidde.
In het op last der Braziliaansche Regeering in het Fransch uitgegeven werk Le
Brésil (Rio de Janeiro 1908), wordt Johan Maurits van Nassau genoemd, ‘homme
de valeur, habile militaire et excellent administrateur’. Aan dien lof heeft een
Nederlander niets toe te voegen.
Johan Maurits stichtte op het eiland Antonio Vaz een stad, die hij Mauritsstad
noemde; hij riep naar Brazilië de natuurkundigen Piso en Marcgraf, den sterrekundige
Ruiters, den wiskunstenaar Cralitz, den geleerde Herckmann, den dichter Plante, de
schilders Frans Post en A. van den Eeckhoute, den bouw meester P. Post; hij stichtte
een observatorium, kondigde vrijheid van eeredienst af voor alle kerkgenootschappen
(kort daarna werd deze vrijheid eenigszins beperkt, op bevel van de regeering uit het
moederland) en verkreeg van de Staten-Generaal de vergunning voor vrijen handel.
Nederland heeft de door hem veroverde voordeelen niet blijvend weten te benutten.
In het midden der 17e eeuw was het met onze macht in Zuid-Amerika gedaan.
Als er van een ‘verzuimd Braziel’ gesproken moet worden, is dat zeker niet aan
Johan Maurits te wijten.
Na de tegenspoeden in Brazilië beproefde hij nog een Nederlandsche kolonie te
vestigen in Chili, doch de expeditie mislukte, waarop hij in 1644 naar Nederland
terugkeerde en zijn waardigheid als landvoogd nederlegde.
Het ethnografisch museum te Leiden bevat vele merkwaardigheden, door hem in
Brazilië verzameld. Zijn paleis te 's Gravenhage heet nog heden Het Mauritshuis en
herbergt, zoo men weet, een der meest beroemde schilderijenverzamelingen van
Europa.
We ontleenen de meeste der bovenstaande beknopte gegevens aan genoemd werk,
waarin de geschiedenis uitvoerig wordt beschreven.
Uit het hoofdstuk Kolonisatie nemen we nog dit over:
In den laatsten tijd neemt ook de immigratie van Nederlanders meer en meer in
beteekenis toe. Voor het meerendeel sloegen zij in Minas Geraes hun woonstee op.
Het klimaat dier hoogvlakte en de gesteldheid van den bodem schenen hun het meest
geschikt toe voor den aanplant van die gewassen, met wier verzorging zij vertrouwd
waren. In de onmiddellijke nabijheid van Bello Horizonte zijn sinds een paar jaren
eenige warmoezeniers en landbouwers gevestigd uit Noord-Holland, wien het
daarginds naar wensch gaat, daar zij bij hun in het vaderland achtergebleven
familieleden voortdurend aandrongen zich bij hen te voegen. Uit brieven van vele
dier Hollandsche Brazilianen, hier ontvangen, blijkt, dat zij niet wanhopen aan het
welslagen hunner pogingen om Neder landsche gewassen als bloemkool, doperwten,
peulvruchten, komkommers, sla, enz. op hun akker in cultuur te brengen. De aardappel
gedijt in die streken uitmuntend.
Ook in Paraná en Rio do Sul hebben zich in de laatste jaren talrijke Nederlanders
gevestigd tusschen de daar sinds lang bloeiende Duitsche kolonies.
De meeste Nederlandsche gezinnen komen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant.
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De heer De Leeuw, die bezig is aan een Fransche vertaling van zijn werk, toont
voorzeker een hooge opvatting van zijn plichten als consulair ambtenaar en wie
omtrent handel, nijverheid, bevolking enz. van het huidige Brazilië inlichtingen
noodig heeft, vindt ze in het fraai geïllustreerde lijvige werk in overvloed.
Steunt eigen handel en nijverheid!

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
M. Meerloo. †
Den 20sten Augustus j.l. overleed na eene kortstondige ziekte in New-York op
62-jarigen leeftijd de heer Maurits Meerloo, wiens naam in de Nederlandsche
muziekwereld, in het bijzonder in muzikale kringen in Rotterdam nog wel niet
vergeten zal zijn.
In Mexico had de heer Meerloo zich een welverdienden naam als degelijk musicus
en virtuoos op de Viola d'Amore verworven en allen, die hem hebben gekend, denken
met weemoed aan den ouden jovialen maestro terug, die behalve zijn muzikaal talent
ook de bijzondere gave bezat van steeds het gezelschap, waarin hij zich bevond in
zijne jolige, aantrekkelijke opgewektheid te doen deelen.
Veel over zijn belangwekkend verleden mede te deelen is mij helaas onmogelijk,
zijn zwerversnatuur deed hem van 't eene einde der wereld naar 't andere trekken en
bijna alle groote steden van Europa, Parijs, St. Petersburg, Warschau, Constantinopel,
Bucarest, Weenen, Milaan, Barcelona en vele andere werden door hem bezocht in
zijne hoedanigheid als kunstenaar.
Ook als componist heeft hij verdienstelijk werk geleverd in het bijzonder op het
gebied van compositie voor Viola d'Amore en ik spreek hierbij de oprechte wensch
uit, dat de Nederlandsche musici belang mogen stellen in de nagelaten werken van
den overledene en stel mijne diensten gaarne ter beschikking van hen, die zich
aangetrokken mochten gevoelen tot het rangschikken dezer nagelaten werken.
Moge onze oude vriend, die tot de oprichters der Nederlandsche Vereeniging in
Mexico behoorde, in vrede rusten!
M e x i c o , Aug. 1909.
J. TEN NAPEL.

Uit Mexico.
Op 31 Augustus j.l. werd evenals in voorgaande jaren de verjaardag van H.M. de
Koningin feestelijk herdacht in de lokalen der Ned. Vereeniging, waar de
gelukwenschen der leden door den Consul-Generaal den heer Paul Kosidowski, in
ontvangst werden genomen.
De stemming was bijzonder feestelijk, daar allen nog frisch onder den indruk
waren van het groote geluk H.M. bij de geboorte van Prinses Juliana ten deel gevallen.
Door verschillende leden werd nadat de officieele toespraak van den
Consul-Generaal door den heer A. Grothe, voorzitter der Ned. Vereeniging, was
beantwoord, het woord gevoerd. O.a. spraken de heeren Scheltema, Bernhard en Mr.
H.Ph. de Kanter, en als Vertegenwoordiger van het A.N.V. de heer J. ten Napel.
Aan H.M. werd een telegram verzonden.

Neerlandia. Jaargang 13

Ook dit jaar genoot de Ned. Kolonie opnieuw de gastvrijheid van den heer
Consul-Generaal Kosidowsky en had zij het genoegen te zijnen huize op Zondag 5
September de feestelijkheden voort te zetten.
Er waren ongeveer 150 personen, waaronder 40 Hollanders.
Na het middagmaal begon de feestelijkheid eerst recht na eene toespraak van den
heer A. Grothe, die o.a. ook de niet-Hollanders voorlichtte, welken gewichtigen dag
wij herdachten en van welke beteekenis deze voor ons Hollanders ook in het
buitenland is. Na een dronk aan H.M.'s welzijn gewijd te
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hebben, besloot hij met een driewerf ‘Hoerah voor Holland’.
Ten slotte wijdde de heer G.C. Kolff een dronk aan Prinses Juliana.
Geestdriftig werden het ‘Wilhelmus’ en het ‘Wien Neêrlands bloed’ gezongen.
Zeer voldaan keerde men huiswaarts.
Namens den Vertegenw. v/h. A.N.V. in Mexico:
DIRK KNOESTER.

Noord-Nederland.
Uit de Nederlandsche Staatscourant.
De Nederlandsche Staatscourant bevatte dezer dagen de volgende mededeeling:
‘Bij Koninklijk besluit van 27 September zijn benoemd tot gedelegeerden der
Nederlandsche regeering voor het in het volgend jaar te Brussel te houden 2de congrès
international de la route, de heeren J.W. Welcker, hoofdinspecteur-generaal van den
rijkswaterstaat te 's-Gravenhage; W.G.C. Gelinck, ingenieur van den rijkswaterstaat
der 2de klasse te Assen.’
Nu mag niet van alle Nederlandsche burgers verlangd worden, dat zij Fransch
kennen, en zoo zullen er velen zijn die niet weten, op wat voor congres de heeren
Welcker en Gelinck ons land zullen vertegenwoordigen.
Misschien zullen ook vele Nederlanders, die wel Fransch kennen, er over in twijfel
verkeeren, want - zullen zij denken - het zal vermoedelijk wel geen ‘congres van den
weg’ wezen, anders zou dat immers in een Nederlandsche Staatscourant ook zoo
genoemd zijn. Het zou den aard van het congres even duidelijk of even onduidelijk
weergeven als ‘congrès de la route’ en had, voor een Nederlandsche Staatscourant,
boven den Franschen naam voor, dat het Nederlandsch is. Het zal dus heel iets anders
beteekenen, iets waarvoor er in de heele Nederlandsche taal geen woord te vinden
is.
Maar had de Staatscourant ons dan geen vingerwijzing kunnen geven? Een
aanduiding, een omschrijving? Aan het betrokken ministerie weet men natuurlijk
wat voor congres het is, want men heeft er twee ingenieurs als vertegenwoordigers
van ons land voor uitgekozen. Met een zeker congres in Amerika heeft men zich in
den Haag wel eens grappig vergist, maar zulke dingen komen niet tweemaal voor.
Blijft dan de vraag: wat is, nu zelfs de Nederlandsche Staatscourant het onvertaald
moet laten, een ‘congrès de la route’?
***
Nog iets uit de Staatscourant:
‘Ingevolge Koninklijke machtiging is de heer A. Huidekoper erkend en toegelaten
als vice- en “deputy” consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika te Amsterdam
op den voet van Nederlandsch onderdaan.’
Begrijpt men, waarom dat ‘deputy’ hier onvertaald is gelaten? Het beteekent niets
anders dan ‘plaatsvervangend’. Het betrokken departement weet dat natuurlijk, maar
waarom den indruk gewekt alsof men 't niet weet?
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Het is bovendien onjuist te spreken van de ‘Vereenigde Staten van Noord-Amerika’.
Het land heet: de Vereenigde Staten van Amerika (United States of America). De
fout wordt dikwijls gemaakt, maar behoorde in de Staatscourant niet voor te komen.

Nederlandsche Volkskunde.
Nu de lange winteravonden weer komen, zal het vele lezers van Neerlandia wellicht
genoegen doen te weten dat er over bovengenoemd onderwerp een groot, dik boek
is uitgekomen: Vo l k s g e l o o f e n Vo l k s l e v e n , door H.W. Heuvel, met platen
van G. Prop en uitgegeven door W.J. Thieme & Co. te Zutphen. Maar ook die lezers
van Dietschen bloede, voor wie het steeds zomert, zij, die in Oost-of West-Indië, in
Zuid-Afrika of elders wonen, zullen waarschijnlijk met belangstelling van deze
uitgave kennis nemen. De stof die behandeld wordt is toch uitsluitend ontleend aan
het geloof en het leven van het Nederlandsche volk, zooals dat voorkomt niet in de
groote steden, maar op het platteland. De schrijver bestudeerde wat er om gaat in dat
volk, hoe het zich uit en daarbij vond hij een schat van zaken afkomstig uit de grijze
oudheid. Allerlei wat betrekking heeft op het oude geesten- en godengeloof der
voorvaderen ontmoet hij nog in zijn omgeving. Verhalen van elven en reuzen, van
goden en godinnen worden gevolgd door aanteekeningen over den eersten tijd van
het Christendom hier te lande. De christelijke vierdagen, de hemel en zijn lichten,
weer en wind, veld en woud worden behandeld. Eenige afzonderlijke hoofdstukken
worden gewijd aan Volksdierkunde, -plantkunde en -geneeskunde. De beschrijving
van toovermiddelen en geheimzinnige invloeden vormt een overgang tot eenige
beschouwingen over de huidige denkbeelden omtrent gezichten en droomen,
voorspellingen, suggestie en hypnose en het spiritisme. Het tweede gedeelte van het
boek behandelt het Volksleven. We worden rondgeleid in het boerenhuis en omgeving,
bestudeeren met den schrijver het Saksische boerenhuis, volgen den boer een geheel
jaar lang in zijne werkzaamheden.
Ten slotte wonen we de groote levens-gebeurtenissen ten platten lande bij; huwelijk,
geboorte, overlijden. De ambachten op het land en de spelen der jeugd zijn niet
vergeten. De schrijver had gemeend een volledig werk te leveren, maar de ruimte
liet het niet toe. Een goede 400 bladzijden schreef hij reeds vol en de uitgever biedt
het werk aan voor den luttelen prijs van f 2.75.
De rest van de aanteekeningen, over Kerk en School, over Volksboeken, Volkslied
en Volkstaal zullen misschien naderhand verschijnen.
Deze schrijver verzamelde zijn stof voornamelijk in Nederland, in den omtrek van
zijn woonplaats Borculo.
Voor de Belgische Volkskunde bestaan eveneens schoone verzamelingen, heerlijke
winteravond-leesstof, maar evenals het bovengenoemde werk belangrijk voor allen
van Dietschen stam. Ik bedoel de oude jaargangen van het tijdschrift Ons Volksleven,
een tijdschrift dat ophield te bestaan, maar waarvan thans nog de jaargangen van
1892 tot en met 1900 te verkrijgen zijn, voor 1 franc per jaargang.
(Het adres is: J. Cornelissen te Sint-Antonius bij Schilde (Antwerpen).
Dit tijdschrift stond onder leiding van Joz. Cornelissen en J.B. Vervliet.
Verschillende Vlaamsche en Brabantsche Sagen leveren hier wel den hoofdschotel,
maar deze worden afgewisseld door aanteekeningen en opstellen over Volksgeloof
en Volksgebruiken, Spotnamen en Spotzegsels, Volksliedjes en Kinderspelen, terwijl
een kleiner gedeelte over taalkunde en oudheidkunde handelt.
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‘De Volkskunde, zoolang de Asschepoester der wetenschappen, begint in eere te
komen’, aldus vangt Heuvel de inleiding van zijn werk aan. Zoo zij het, ook onder
de leden van het A.N.V.!
Amsterdam.
J. RASCH.
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Vijfde Vacantieleergang te Leiden.
Twee weken van echten opgewekten en vriendschappelijken omgang vloden vlug
voorbij. Het vijf en twintigtal vroolijke Vlamingen en Zuid-Afrikaners is uiteengespat
in zoovele eenheden, die toch weer één grootheid vormen door stamverwantschap
en den band, die te Leiden is gelegd. Moge volgend jaar de tentoonstelling te Brussel
niet denzelfden invloed uitoefenen op het getal deelnemers als de cholera dit jaar.
Toch zal het juist aan het kleine aantal deelnemers te danken geweest zijn, dat er zoo
ijverig aan de gezelligheid en vriendschap geofferd is geworden.
De uitstapjes, over het algemeen door schitterend najaarsweêr begunstigd, eindigden
steeds met een vroolijk Vlaamsch of Afrikaansch liedje in eenen anders zoo somberen
laatsten trein of in het centrum der gezelligheid, societeit Minerva.
Niet altijd echter werkte het lang en laat samenblijven gunstig; de keerzijde was,
dat men het morgenuur van negenen wel eens te vroeg vond. Toch vonden de
Hoogleeraren in de morgenuren steeds een aandachtig gehoor en dankbaar auditorium,
versterkt door een zestiental inheemsche leergierigen. Dit laatste pleitte ook voor de
keuze der behandelde onderwerpen, die met vuur in onze goede Nederlandsche taal
werden voorgedragen. Daarom past ons ook hier een woord van dank te brengen aan
de docenten, die tijd en moeite voor de goede zaak over hadden.
Ten slotte dient nog vermeld te worden en dit is wel sprekend voor den goeden
uitslag van dezen lustrum-leergang, dat door de deelnemers, waaronder er één voor
de vierde maal gekomen was en anderen voor den tweeden keer, een bond is opgericht
van oud-vacantieleergangers. Zij zullen al hunne moeite doen om den Leidschen
vacantieleergang te doen slagen en hoog te houden! Moge hun streven spoedig goede
uitkomsten leveren!
Leiden.
R. VAN EECKE.

Van de Afdeelingen.
Alkmaar.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans aldus samengesteld:
P.M. de Wolf, voorzitter; mevr. Bogaert - De Sturler de Frienisberg, Nassaulaan,
1e secretaresse; mej. A.C. Keg, Nieuwpoortslaan 1 aa, 2e secretaresse; P.H.
Krekelberg, penningmeester; R.G.C. Schröder, 2e penningmeester.

Haarlem (Jongel.-Afd.).
Mededeeling van het Bestuur:
Zaterdagavond 2 Oct. hield de Haarlemsche Jongel.-Afd. een huishoudelijke
vergadering, om te voorzien in de opengevallen bestuursplaatsen. Nadat de voorzitter
de vergadering geopend had, deelde hij eerst even in 't kort de indrukken mee, die
hij ook ten opzichte van het A.N.V., in België en Drente, gekregen had. Daarna werd
overgegaan tot een bestuursverkiezing. Als voorzitter werd met algemeene stemmen
gekozen de heer A.J. Westerman Holstein en na afloop der stemming werden
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respectievelijk tot 2e secretaris en penningmeester benoemd de Heeren S.M. Latif
en M.W. Serné.
Na de pauze heeft Dr. J.B. Schepers ons nog eenigen tijd aangenaam
beziggehouden. Allereerst sprak hij over de verhouding van de zee en het volk bij
drie verschillende deelen van één stam, namelijk Nederland, België en Zuid-Afrika.
Daarna las de spreker nog een stukje voor van het Vlaamsche schoolleven, wat
bij de aanwezigen zeer in den smaak viel. Daarop werd de vergadering gesloten.
Zeker is hier nog een woord van dank op zijn plaats aan den heer Bakker, voor
wat hij voor onze Afdeeling gedaan heeft. In de 1½ jaar dat hij in 't bestuur was,
heeft hij steeds zijn beste krachten ingespannen om de afdeeling tot grooten bloei te
brengen. Dat hem dit gelukt is, getuige het groot aantal leden en de prettige verhouding
die er tusschen hen heerscht.

Zuid-Nederland
Sinjorenlied.
‘Zich zelf zijn, is iets zijn’.
Men klaagt in 't land, dat wij, Sinjoren*),
den kop opsteken veel te stout...
Eja! Dat leeren wij van onzen toren,
die opfonteint tot aan de hemelvout...
Wat storm aan zijn granieten schoft mag rukken,
hij kan niet, wil niet, zál niet bukken!
Steeds even stug en hecht
staat onze toren recht.
- Heeft reeds als kindren ons dat beeld bewogen,
geen wonder, leeft en glanst het in onze oogen
en blijft het ons in 't hart geprent
tot 's levens end...
Juist als uw vorstlijk-schoone toren,
zoo stug en stout, zoo echt en hecht,
Sinjoren, gij, flinke Sinjoren,
tot spijt van wie 't benijdt,
den stoeren kop houdt recht
altijd!
Men mort in 't land, dat ons, Sinjoren,
verliefd als geen op eigen schoon,
het vreemde schoon nooit duurzaam kan bekoren...
Dat leeren wij van onzen Antigoon!
Als de oude reus, omringd van al zijn magen,
rondrijdt op zijn vergulden wagen,
wat rust dan houw en trouw
zijn oog op de eigen vrouw...
- Heeft reeds als kindren ons dat beeld bewogen,
geen wonder, leeft en glanst het in onze oogen
en staat het ons in 't hart geprent
tot 's levens end!
Gij, dichters, kunstenaars, geboren,
met eigen ziel èn oog èn aard,
*) S i n j o r e n is de bijnaam van den Antwerpenaar. Het woord wordt zoowat begrepen als:
de groote heeren,de trotschen.
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Sinjoren, begaafde Sinjoren,
tot spijt van wie 't benijdt,
blijft de eigen kunstkroon waard
altijd!
Er zijn er, die het dwaasheid noemen,
dat wij, wat lokstem vleide of riep,
onze eigen taal nog steeds de schoonste roemen
en blijven Vlaamsch, als God ons schiep!
Dat leert ons toch héél 't volk van Leie en Schelde!
Wat juk zijn kloeke schoudren knelde,
het bleef toch, de eeuwen rond,
steeds even Vlaamsch en blond...
Volschoone taal, waarin we als kleinen baden,
ons bruiden streelden, vierden onze gaden,
slechts gij bloeit tot ons lesten stond
in onzen mond!
Trouw als uw reus, trotsch als uw toren,
en erven, gij, eens hoogen naams,
Sinjoren, ei, blonde Sinjoren,
tot spijt van wie 't benijdt,
blijft Vlaamsch, blijft koppig Vlaamsch
altijd!

Antwerpen.
POL DE MONT.
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Aan de Leden van Groep België.
Begin December a.s. zullen de bijdragen van 1910 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 inning 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 1910 zullen noodig zijn.

De katholieke Vlaamsche Beweging.
Sedert eenige maanden zijn de Vlaamschgezinden in de katholieke partij zoo sterk
op den voorgrond getreden, dat het van belang is in dit maandelijksch overzicht deze
beweging even in het bijzonder te beschouwen.
Laat het, ter wille van den buitenstaander, vooraf gezegd worden, dat ieder der
drie groote staatspartijen een aantal, dikwijls een groot aantal Vlaamschgezinden in
haar midden telt. Dit wetende zal hij zich niet verwonderen te hooren spreken van
katholieke, liberale en socialistische Flaminganten. Indien hij de vraag moest stellen,
waarom er geen sprake is van Flamingantisme kortweg, van een nationaal-Vlaamsche
partij, dan, ja, dan zou hij het bewijs leveren niet heel goed op de hoogte te zijn van
de binnenlandsche, Belgische politiek.
In afwachting, dat ooit zoo een partij tot stand komt, - over de mogelijkheid daarvan
zullen wij hier niet uitweiden, - staat er ons niets anders te doen dan den toestand in
Vlaamschgezind opzicht van iedere partij na te gaan, den vooruitgang aan te teekenen,
die gedaan, de overwinningen te vermelden, die behaald worden.
De katholieke Vlaamschgezinden zeggen: wij zijn Flaminganten, omdat we
katholieken zijn;
de liberale Vlaamschgezinden beweren: wij zijn Flaminganten, omdat we liberalen
zijn;
de socialistische Vlaamschgezinden houden staande: wij zijn Flaminganten, omdat
we socialisten zijn.
Ondanks alles wat hen scheidt, is er één zaak, die hen verbindt: de
Vlaamschgezindheid, en deze alleen is het, welke ons op deze plaats moet
bezighouden.
Voor een paar jaar vermeldden wij hier de schitterende overwinning, die de liberale
Flaminganten te Gent, dank zij hun eigen krachtdadigheid, dank zij den steun van
den heer Julius Hoste te Brussel, met zijn bladen H e t L a a t s t e N i e u w s en de
V l a a m s c h e G a z e t , op de Franschgezinden van hun eigen partij behaalden in
de verkiezingen voor den gemeenteraad.
Dit jaar mogen wij in de katholieke Vlaamsche Beweging op een paar feiten wijzen,
die een datum in de geschiedenis van heel de Vlaamsche Beweging uitmaken, feiten,
die een geschiedkundige beteekenis hebben verkregen.
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Het begon te Leuven, ter gelegenheid van de feesten ingericht naar aanleiding van
het vijf en zeventigjarig bestaan van de katholieke Hoogeschool. Toen de stoet van
vereenigingen, welke te dier gelegenheid plaats had, voorbij de geestelijke en
wereldlijke overheden trok, den kardinaal-aartsbisschop van België, de Belgische
bisschoppen en de Belgische ministers, steeg op eens uit een groep van studenten en
oud-studenten de machtige kreet op van: ‘Wij eischen eene Vlaamsche Hoogeschool’.
De ware beteekenis van deze onverwachte, krachtdadige betooging zal men slechts
begrijpen, wanneer men zich den bekenden brief van de Belgische bisschoppen
herinnert, vóór enkele jaren openbaar gemaakt en waarin dezen o.a. als hun meening
hadden doen kennen, dat een hooger onderwijs door middel van het Nederlandsch
niet mogelijk was. Men zal licht inzien, dat het luidklinkende antwoord door studenten
en oud-studenten daarop gegeven vrij wat ontroering verwekte. De feiten die, nog
tijdens de hoogergenoemde jubelfeesten, daarop volgden, kenschetsten den toestand
waarin de gemoederen toen verkeerden: het verzet van de Franschgezinde studenten
tijdens het feestmaal tegen die dischgenooten, welke hun heildronken in het
Nederlandsch wilden uitbrengen, zoodat het dezen nagenoeg niet mogelijk was om
aan het woord te komen, de botsingen, die in de straten van Leuven tusschen
Vlaamsche en Waalsche studenten plaats hadden. Vervolgens kwam de ontbinding
door de universitaire overheid van de studentenvereenigingen, een maatregel, die
vooral het aan leden talrijke V l a a m s c h S t u d e n t e n v e r b o n d trof, en ten slotte
de vervanging als rector van den Vlaming, Mgr. Hebbelynck door den Waal Mgr.
Ladeuze.
Toen kwamen de Rodenbachfeesten te Roeselare. Weer waren daar de katholieke
studentenjeugd en ook de oud-studenten vereenigd. Nogmaals weerklonk er het: ‘Wij
eischen eene Vlaamsche Hoogeschool’, en teekenend was het, dat daar de met een
rouwfloers bedekte vlag van het pas ontbonden V l a a m s c h S t u d e n t e n v e r b o n d
van haar rouwband werd ontdaan, een duidelijk bewijs, dat de Vlaamsch-katholieke
studenten hun vereeniging als dusdanig niet ten doode wilden opgeschreven zien,
dat zij in verzet kwamen tegen het besluit van de overheid.
Ten slotte kwam het katholiekencongres te Mechelen, een congres, waar men
besloten had alle vraagstukken, die de eensgezindheid onder de katholieken maar
eenigszins konden verbreken ter zijde te laten, zoo o.a. het vraagstuk van de
vervlaamsching van het hooger en van het middelbaar onderwijs. En niettegenstaande
dat, zagen wij hoe, ondanks het aanvankelijk verzet van degenen, die de vergaderingen
leidden, een wensch werd aangenomen, waarbij het inrichten van Nederlandsche
leergangen aan de Hoogeschool te Leuven werd gevraagd, en hoe voor een
buitengewoon talrijk gehoor de vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs,
het zoogenaamde wetsvoorstel Coremans of thans het wetsvoorstel Franck-Segers,
op ernstige wijze door bevoegde mannen, persoonlijkheden in de katholieke
Vlaamsche Beweging, werd besproken. En dat, terwijl het punt niet op de dagorde
stond, terwijl men zelfs al het mogelijke gedaan had om het er af te houden.
Er is iets, er is veel veranderd in de katholieke partij uit een Vlaamschgezind
oogpunt. Een frissche geest van onafhankelijkheid is daar ontstaan, een steeds sterker
wordend bewustzijn heeft er de harten veroverd. De vervolgingen, waaraan indertijd
katholieken, ter wille van hun Vlaamschgezinde overtuiging, hebben blootgestaan,
hebben vruchten gedragen, die nu aan het rijpen zijn. Velen drukken nu vrij hun
meening uit, al druischt die zelfs lijnrecht tegen de opvattingen van de bisschoppen
in. Namen als die van Mr. Dosfel, Prof. Dr. Van Cauwelaert, Dr. Van de Perre, Mr.
A. Henderickx, Mr. H. Lebon, Mr. E. Wildiers hebben een groote beteekenis; zij
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worden gedragen door mannen, die het Vlaamsch-nationaal gevoel luide in zich
voelen spreken. Zooveel anderen, die, wegens de persoonlijke omstandigheden,
waarin zij verkeeren, niet op den voorgrond kunnen treden, voelen dit bewustzijn
niet minder sterk in zich gloeien en kenschetsend is de opmerking van een Franschen
geestelijke, die op het Congres te Mechelen aanwezig was en die zei, doelende op
de houding van de talrijke Vlaamsche priesters, die er tegenwoordig wa-
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ren: ‘Wanneer men hun over Jezus Christus spreekt dan zwijgen ze, maar wanneer
men hun over het Vlaamsch spreekt, dan geraken zij in geestdrift’.
Ja, de tijden zijn veranderd. De katholieke Vlaamsche Beweging begint thans op
hechte grondslagen te steunen. Zij beschikt over een stevige inrichting: het Katholiek
Vlaamsch Secretariaat te Antwerpen en de Oud-Hoogstudentenbonden. Alle
kenteekenen zijn voorhanden, dat zij zich hoe langer hoe meer zal ontwikkelen en
wie weet hoe kort het nog zal duren of zij zal in het bezit zijn van een nationaal
voelende geestelijkheid, zooals het 't geval is in Ierland, in Polen! Wie weet zal zij
ook niet weldra op een Mgr. Strossmayer kunnen wijzen!

België op zijn malst.
't Zal wellicht verwondering wekken, dat hier niet ‘H o l l a n d op z'n malst’ boven
staat. Opmerkingen onder dat hoofd toch zijn in dit tijdschrift vele te vinden, terwijl
het tans gebruikte tot nu toe ontbreekt. Nu weet ik wel, dat malligheden in 't bezigen
der taal in ons land minder vergeeflik zijn dan in België; maar 't is toch ook niet
onbillik, om eens te wijzen op dergelike verschijnselen bij onze Zuidelike buren. In
Vlaams-België bedoel ik dan.
Ik zat onlangs in de trein met een paar jonge mensen, een broer en twee zusters.
Ze kwamen zo uit België's hoofdstad terug, waar ze enige dagen voor hun genoegen
hadden doorgebracht. 't Gesprek kwam op 't Nederlands, en de jonge man vertelde
van een aankondiging - op straat - bestaande uit de woorden ‘op stap’. ‘Opstap’, zei
een van de meisjes, ‘wat zou dat toch betekenen?’ ‘Nee’, zei haar beter ingelichte
broeder: ‘o p s t á p , moet je zeggen, met de klemtoon op stap: 't zijn twee woorden,
en 't is natuurlik de vertaling van 't Franse “au pas”; w a n t d a t s t a a t e r b i j ’.
Uit deze Franse woorden begreep de jonge Nederlander dus wat die Nederlandse
woorden in hun verband betekenden!
't Algemeen Nederlandse ‘stapvoets’ was blijkbaar bedoeld.
Dit is nu een van de honderden averechtse v e r t a l i n g e n , die men van
overheidswege in België overal kan zien. Ik zeg met opzet vertalingen, zelfs waar 't
Vlaams-België geldt; want - dit is duidelik - men gaat steeds van 't Frans uit.
Hoe komt het toch, zal men vragen, dat in een! van de beschaafdste landen van
de wereld, de h o o f d t a a l der bevolking steeds zo verhaspeld wordt, als ware ze
minder bekend dan een gewone v r e e m d e taal? De in 't Engels of Duits gestelde
aankondigingen, die men er bij voorbeeld in hotels en spoorweg-stations vindt, zijn
toch over 't algemeen onberispelik.
't Antwoord is heel eenvoudig. 't Is omdat het Nederlands in België bijna niet
g e s p r o k e n wordt. Is men er beschaafd, dan spreekt men Frans en dialekt, of - is
men 't niet - dan uitsluitend dialekt. Zij, die een Engelse aankondiging opstellen, zijn
op de hoogte van 't taaleigen, omdat ze ook wel Engels spreken: de vertalers der
Franse mededelingen zijn niet op de hoogte van de beschaafde Nederlandse spreektaal.
Nu bestaat er - ook in ons land - een treurige misvatting in zake Vlaams: men
gelooft, dat er naast het Nederlands ook een algemeen Vlaams bestaat. Men zie bij
voorbeeld het dwaze stukje over 't goed recht van 't Vlaams in onze aflevering van
een paar maanden geleden: 't was naar aanleiding van de Franse welkomstrede
indertijd te Antwerpen door Vlamingen tot Hollanders uitgesproken. De schrijver
van dat stuk weet blijkbaar niet, dat de beschaafde algemeen-Nederlandse spreek-
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en schrijftaal in België met evenveel recht thuis hoort als in Noord-Nederland. Als
hij zich de moeite gegeven had, even Jan te Winkel's ‘Geschiedenis der Nederlandsche
Taal’ op te slaan, dan zou hij zich hebben kunnen overtuigen, dat onze algemene taal
v o o r e e n g r o o t d e e l u i t V l a a m s e e l e m e n t e n bestaat. Ze staat daarom
boven de dialekten. Daarom is het voor een Groninger even moeilik, om zuiver
Nederlands te leren spreken als voor een Brusselaar of Gentenaar. Doch de eerste
acht zich als beschaafd mens verplicht, zijn dialekt af te leggen, de laatste spreekt
Frans of dialekt, behalve wanneer hij met Noord-Nederlanders in aanraking komt:
dan t r a c h t hij Nederlands te spreken; maar door ongewoonte gaat hem dit natuurlik
slecht af. Zo is 't in den regel.
In 't Vlaamse huisgezin stelt men er in 't algemeen geen e e r in - er zijn weinig
uitzonderingen - om zuiver Nederlands te spreken. Wèl stelt men er een eer in, het
Frans zuiver - d.w.z. zoveel mogelik naar Parijs model, niet naar Charlerois of Namens
voorbeeld - te gebruiken.
Kon dit anders wezen? Zonder twijfel; maar de m a n n e n , die thuis Frans spreken,
willen nu eenmaal niet anders. D e m a n n e n ? zal men wellicht verwonderd vragen.
De mannen, ja, en dat ondanks de stellige verklaring van den heer Meert ‘dat men
ze (de vrouwen) toch niet ranselen kan’, om ze te dwingen, Nederlands te spreken.
Welk een lieflik beeld krijgt men door die woorden van de zachtzinnige toegeeflikheid
der Vlaamse echtgenoten! Hun vrouwen spreken Frans, dus doen zij 't ook maar! Uit
pure vriendelike meegaandheid! Hoe anders zijn de mannen bij ons! Bij ons zouden
de mannen, die Frans sprekende vrouwen trouwden, misschien enige maanden Frans
met ze spreken, maar daarna...! Och, ze zouden hun gemak boven de galanterie
stellen, en steeds Nederlands antwoorden. En 't zou niet lang duren, of de vrouw des
huizes gaf haar Frans op, al was ze een geboren ‘Parisienne’. Nee, alle gekheid op
een stokje: zo zou 't óók in België gaan, als de mannen maar wilden. Doch wat is 't
geval: een welopgevoed Vlaming drukt zich g e m a k k e l i k e r in beschaafd Frans
uit dan in beschaafd Nederlands. Dialekt spreken vindt hij in veel gevallen - en zeer
terecht - beneden zijn waardigheid. Zo heerst het Frans in de gezinnen van hen, die
de toon moeten aangeven. En al het gebanketeer, al het werken en streven in 't
openbaar voor de rechten van 't Nederlands blijft stukwerk; want van 't g e z i n der
beschaafden moet de grote invloed uitgaan.
En men sukkelt voort met krom-Nederlands, tot vermaak van de Walen en
Waalsgezinden, tot een afschrikking voor Noord-Nederlanders, om in België
Nederlands te spreken.
Naast de machtige faktor van 't huiselik gesprek is zeker ook een andere invloed
niet weg te cijferen. 't Dageliks lezen van een goede koerant is ook een machtig
middel, om goed thuis te raken in zijn moedertaal. Maar zelfs de Antwerpenaar leest
meestal meer Franse bladen dan Nederlandse. De ‘Vlaamse’ bladen bezondigen zich
alle aan Gallicismen. Met het Handelsblad van Antwerpen is het in de laatste jaren
veel beter geworden in dit opzicht. Zou hiervoor niet een middel te vinden zijn?
Wellicht heeft dat Handelsblad het reeds in toepassing gebracht. Ik bedoel het in
dienst nemen van Noord-Nederlandse journalisten.
Een ander middel, om het in België onder de beschaafden verdwenen taalgevoel
voor 't Nederlands op te wekken, zou wezen: het verblijf aan een Noord-Nederlandse
kostschool of andere onderwijs-inrichting (de Amsterdamsche Handelsschool b.v.
of een Nederlandse Universiteit). Franse studenten gaan vaak een of twee jaar aan
een Duitse Universiteit studeren. Waarom dan geen Vlamingen aan een Hollandse?
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't Godsdienstbezwaar komt niet in aanmerking: er zijn toch in ons land genoeg
Katolieken om mee te verkeren. Er zijn ook Katolieke kostscholen. Zouden de dames
in België nòg Frans spreken, als de beschaafde Vlamingen het tot een gewoonte
maakten,
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hun dochters naar Hollandse kostscholen te zenden, in plaats van naar Waalse, Franse
of Engelse? Dat een echte ‘dame’ liever niet spreekt zoals haar meid of knecht - ik
kan 't me levendig denken; maar als 't haar gemakkelik afging, zo te spreken als een
lieve Haagse, zo te spreken als onze Koningin, zou ze dan nòg een vreemde taal
verkiezen boven haar e i g e n ? Ik geloof er niets van.
A m s t e r d a m , Juni 1909.
Dr. A.A. FOKKER.

Naschrift.
Dr. Fokker is weer 's in Brussel geweest en heeft op het Rogierplein een bordje
gelezen: Au pas: Op stap - voor de koetsiers, en naar aanleiding daarvan een aardig
verhaaltje verzonnen tot tekst voor zijn stuk ‘België op zijn malst’.
Over het opschrift Op stap en de gallicismen, die in Belgisch officieel Nederlandsch
zoowel als in kranten en Vlaamsche boeken te vinden zijn, willen we het hier niet
hebben. De heer Fokker zal het ook wel weten, dat we niet onbewust zijn van den
invloed van het Fransch op het Zuidnederlandsch. Prof. W. de Vreese heeft daaraan
een lijvig boek gewijd. Ik zelf, in een werkje D i s t e l s heb het onderwerp behandeld.
Wie in België Nederlandsch wil schrijven, zuiver van Fransche en andere distels,
kan zich redden.
Daar dus niet over. Het stuk van den heer Fokker behelst één groote waarheid en
graag mochten we lijden, dat hij ze onder het oog bracht, indien hij het wist te doen
op een minder krenkende wijze, dan hij het doet en op een wijze, die getuigt van
beter inzicht in onze toestanden. We treffen namelijk in zijn stuk alweer de bevestiging
van vóór twee jaar aan: ‘I s m e n (i n V l a a n d e r e n ) b e s c h a a f d dan spreekt
men Frans en dialect, of - is men 't niet - dan uitsluitend dialect’.
In het vorige nummer van Neerlandia stond een geestdriftig opstel van een
Hollandsch student, die de Rodenbachfeesten heeft meegevierd. Heeft die jongen
gedroomd of drie dagen in de werkelijkheid doorgebracht? Immers, we waren daar
enkele d u i z e n d e n om aan den voet van Rodenbach's standbeeld onzen eed van
getrouwheid aan ons idiaal te vernieuwen: Vlaanderen te veroveren voor
Nederlandsche beschaving. Dat waren duizenden o n b e s c h a a f d e n , want die
spraken niet alleen daar geen Fransch, maar doen het ook anders niet.
Ik meende, dat ik het toch heel duidelijk gemaakt had in het Januari-nr. 1908. Er
z i j n in Vlaanderen menschen, die F r a n s c h spreken; die zijn, wat wij noemen de
f r a n s k i l j o n s . F l a m i n g a n t e n , d.i. V l a a m s c h g e z i n d e n zijn geen
komedianten en spreken g e e n Fransch, ook t h u i s niet. De heer Fokker gaat van
het e n k e l e gezin, dat ik toegaf, dat er wel kon te vinden zijn, waar de a b n o r m a l e
toestand bestaat, dat de huisvader, die het anders goed meent, zijn taal niet weet op
te dringen aan een verfranschte vrouw, het n o r m a maken. Dat is, wat ik hem kwalijk
neem. Ware dat zoo, dan ware de heele Vlaamsche Beweging een reusachtige klucht.
Dat het officieele Nederlandsch in België veelal gebrekkig is, daarvan geeft hij
de schuld aan het feit, dat ‘het Nederlands in België bijna niet gesproken wordt’.
Och neen; ook menschen, wier huistaal niet het beschaafd Nederlandsch is, kunnen
Nederlandsch goed k e n n e n e n s c h r i j v e n en in België zal die d e g e l i j k e
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t a a l k e n n i s toch altijd moeten v o o r a f gaan, wil een b e s c h a a f d e
s p r e e k t a a l zich kunnen verbreiden. Anders kan het niet.
Toch raakt Dr. Fokker hier een diepe waarheid aan, al drukt hij ze niet uit: d e
zwakste zijde van den Vlaamschen taalstrijd is de
afwezigheid van een algemeen verbreide beschaafde
s p r e e k t a a l . Met de algemeene verbreiding van een beschaafde spreektaal viert
de Vlaamsche Beweging eindelijk haren triomf; zonder die, n o o i t . Zonder die
beschaafde spreektaal blijft de kanker der verfransching voortwoekeren en door niet
beschaafd te spreken, onder alle omstandigheden, ook in den huiselijken kring, doet
de flamingant groote afbreuk aan zijn eigen strijd. Zooals de heer Fokker het terecht
zegt: Fransch wordt in Vlaanderen alleen gesproken omdat de algemeen verbreide
beschaafde Nederlandsche spreektaal e r n i e t i s . Men spreekt alleen Fransch
omdat men het dialect te min vindt. Ware beschaafde omgangstaal a l g e m e e n
gebruikelijk, de franskiljon zou onze taal niet te min meer kunnen vinden; of liever:
dat genus zou uitgestorven zijn. Zoodat men per slot van rekening kan zeggen, al
schijnt het een paradox: door niet een algemeene beschaafde spreektaal in 't leven te
roepen scheppen de flaminganten de franskiljons, houden ze in 't leven.
In theorie is dit nu allemaal loutere waarheid. In de werkelijkheid is de verbreiding
van beschaafde spreektaal niet zoo eenvoudig. De heer Fokker moet maar niet denken,
dat het zóó kan gaan: op een bepaalden dag besluiten de flaminganten over heel
Vlaamsch België: van morgen af gaan wij niet anders meer dan Nederlandsch spreken.
Er is al heel wat heldenmoed toe vereischt, om in een midden (wanneer men zelf tot
dit midden behoort), waar nooit anders dan dialect gesproken werd, den schijn van
aanstellerij en pedantisme te willen trotseeren door uitsluitend beschaafd te willen
spreken. De beschaafde omgangstaal komt er niet op bevel. Zij zal alleen de vrucht
zijn van een tragen ontwikkelingsgang. Maar ook zonder dat de heer Fokker hun in
dezen de les leest, beseffen de leiders van de Vlaamsche Beweging, dat het daarheen
moet en naar hem hebben ze volstrekt niet gewacht om tot dit inzicht te komen. Hij
weet het wellicht niet, door gebrek aan omgang met ons, dat die leiders allen en
uitsluitend beschaafd Nederlandsch spreken - en niet alleen ‘trachten het te doen,
wanneer zij in aanraking komen met Noordnederlanders’. Wie hoorde Van Rijswijck,
Rooses, Fredericq, Obrie, Fabri, Vercoullie, Mac Leod, Vermeylen, Teirlinck, Van
de Woestijne, Rudelsheim, De Raet, Reinhard, Josson, Speleers, Van Puyvelde, enz.
enz. enz. dialect spreken, ik zeg niet in een vergadering, maar in den g e w o n e n
o m g a n g ? Wij zijn lang het eerste stadium ‘terugschrikken voor het aanstellerig
vinden door de omgeving’ te boven en aanvaarden volkomen de waarheid: ‘Een
beschaafd mensch m o e t een beschaafde taal spreken’, al erkennen we, dat de
ontegensprekelijk ‘beschaafde’ die waarheid elders dan in onze groote centrums,
nog niet overal in ‘toepassing’ kan brengen. Maar de toekomst moet het waar maken:
beschaafde Nederlandsche spreektaal, criterium van beschaving voor den
Vlaamschgezinde.
Dr. Fokker geeft ons verschillende hulpmiddelen aan de hand om de verbreiding
van beschaafde spreektaal te bevorderen. Studeeren aan Nederlandsche Hoogescholen.
Vlamingen hebben op zijn raad niet gewacht om dit te doen. Dr. L. Willems, Dr. W.
Duflou, de Verschaffelts, waarvan er een hoogleeraar is te Amsterdam, de andere
nu te Brussel, Dr. Doussy en anderen hebben het gedaan, Dr. Van der Gucht doet
het nu. Onze studenten wonen de vacantieleergangen te Leiden bij. Onze kinderen
naar Hollandsche kostscholen zenden, vooral onze meisjes. Zeker, dat zou ten sterkste
aanbeveling verdienen. Ik kan ondertusschen mededeelen, dat er wel Vlaamsche
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huisvaders zijn, die zich in die richting opofferingen getroosten. Om zijn kinderen
aan de verfranschte opvoeding van Brussel te onttrekken ging Maur. Josson te Katwijk
aan Zee wonen om ze daar te laten schoolgaan. Doch dat zijn alle kleine middelen.
We konden daar nog wel bijvoegen: laten de broers en zusters van over den Moerdijk
wat meer naar Vlaanderen komen, niet om er Fransch te spreken, zooals Dr. Fokker,
maar om, door het vasthouden aan hun
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taal, zoowel tegenover hotelkelners als tegenover wie ook, den steun van het voorbeeld
te geven. Dat zijn allemaal gewichtjes in de schaal, maar het groote, doorslaggevende
gewicht moet de leiding van de Vlaamsche Beweging zelf geven, door voorgang,
door nooit, onder welke omstandigheid af te stappen van het princiep: een beschaafd
man past een beschaafde taal. Veel zullen ons helpen om aan Vlaanderen een
kultuurtaal te geven, de twee overwinningen, die we nog moeten behalen:
Coremans-wet op het Middelbaar Onderwijs en de Vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool, waarop die van Leuven moet volgen. We hebben over de huishouding
der Vlaamsche Beweging wat uitgeweid om te bewijzen, dat we de raadgevingen
van aan den wal staande stuurlui werkelijk nog niet behoeven om te weten hoe we
onze schuit sturen zullen.
Gent.
H. MEERT.

Zuid-Afrika
President Steyn.
Het klinkt ons zoo vertrouwd en vertrouwelijk dat President Steyn, ook al weten wij
dat zijn titel tot het verleden behoort. Het oud-President mondt ons niet.
Den 2en October vierde de President zijn 52en verjaardag,
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heel kalm. Alleen in IJselmonde (dorp in de nabijheid van Rotterdam), waar hij een
bezoek bracht, had men de vlaggen uitgestoken en schalden blijde koperklanken op
in den zonnigen dag, die den Afrikaner bijna deed vergeten dat hij in het nevelige
Holland was. Maar dien dag is in Zuid-Afrika zeker menigen goeden wensch
uitgegaan naar den President, den ridder zonder vrees of blaam, gelijk President Reitz
hem eens zoo terecht heeft genoemd. Er was dezen 52en geboortedag reden tot innige
dankbaarheid, want Prof. Winkler had pas verzekerd, dat de President geheel zou
genezen, al zou het nog wat duren voor de verlamming was geweken. Dit was blijde
tijding, niet slechts voor den mensch Steyn, ook voor Zuid-Afrika. Mannen als hij,
zoo nobel, zoo trouw, zoo groot van karakter zijn zeldzaam in de wereld, en de jonge
Unie van Zuid-Afrika zou zijn voorlichting niet zonder schade kunnen missen. Rust
alleen kan den President genezen. Hij en zijn opofferende gade wisten het. Toch
aarzelden zij niet en gingen opgewekt de zware vermoeienissen der Europeesche
reis tegemoet. Het belang van land en volk eischte dit. Zoo is Steyn en zoo is hij
altijd geweest. Zijn eigen persoon geldt bij hem niet.
Het toeval wilde dat de heer en mevrouw Steyn ook den 2en October te Dordrecht
kwamen en daar onder anderen een bezoek brachten aan onzen algemeenen voorzitter.
Niet ontoepasselijk vonden wij het daarom deze foto op te nemen, die een herinnering
is aan een vorige gelegenheid toen de President en mevr. Steyn eveneens te Dordrecht
de gasten waren van Dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
Dordrecht.
FREDERIK ROMPEL.
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Afrikaners in Holland.
Niet zoo algemeen bekend is het, dat er hier te lande een vrij talrijke Afrikaansche
Kolonie is. Te Amsterdam zijn niet minder dan 31 Afrikaners, van wie er twee of
drie dit jaar afgestudeerd naar huis hopen te gaan; tegen welk verlies een te verwachten
aanwinst staat van tien Afrikaners, die na afloop der Kaapsche examens in Holland
willen komen studeeren. De Amsterdamsche Afrikaners hebben reeds hun eigen
leeszaal, een stichting van de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
Aan de Amsterdamsche Hoogeschool studeeren 5 Afrikaners in de godgeleerdheid,
1 in de letterkunde, 19 in de geneeskunde en 2 in de tandheelkunde.
Verder studeert een Afrikaansche jongedame te Amsterdam in muziek en
schilderen; terwijl een Afrikaner nog de lessen aan het Gymnasium volgt en twee
zich het Nederlandsch goed willen eigen maken door in Holland les te nemen.
Van deze 31 Afrikaners zijn er niet minder dan 15 dit jaar naar Amsterdam
gekomen.
De cijfers van Leiden met zijn leerstoel in het Holl. Rom. Recht, bezet door een
zoo bekend Afrikaner als Prof. Melius de Villiers, zijn teleurstellend.
Er studeeren daar slechts 5 Afrikaners, drie in de rechten, een in de letteren en een
in de godgeleerdheid.
Te Utrecht zijn drie Afrikaners, twee theologen en een, die zich voor
tandheelkundige bekwaamt.
Te Delft studeeren twee Afrikaners voor ingenieur en een voor bouwkundige.
Te Kampen zijn twee Afrikaners: een op de Theologische school en een op de
lagere school.
Ten slotte geniet er nog een Afrikaner te Doetichem het lager onderwijs en
bekwaamt zich een andere in onze residentie verder in de tandheelkunde.
Onder deze Afrikaners zijn niet begrepen die personen, die hun vooropleiding in
Zuid-Afrika genoten hebben en hier te lande de Hoogeschool bezoeken, maar wier
ouders zich metterwoon in Holland hebben gevestigd. Ook onder hen zullen er vele
zijn, die later weer naar Zuid-Afrika terug gaan!

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
Er zijn bemoedigende teekenen.
Allereerst een verblijdende mededeeling uit Bloemfontein. De firma Deale Bros
aldaar te van plan aan haar zaak een afzonderlijke afdeeling voor Hollandsche boeken
te verbinden en aan het hoofd dier afdeeling te plaatsen een Hollander, die volkomen
bekend is met den Hollandschen boekhandel. Zij doen dit, omdat er in den laatsten
tijd meer vraag naar
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Hollandsche boeken is dan voorheen. Voor deze afdeeling wil de firma Deale Bros
ook wel boeken in commissie uit Holland ontvangen.
In de vergaderingen van den Staatsraad van Kaapstad is sedert jaren geen
Hollandsch meer gehoord. Thans meldt Ons Land dat 26 Augustus de heer Vincent
v.d. Bijl de vergadering in het Hollandsch heeft toegesproken. Velen zagen met
verwondering naar hem op, zegt Ons Land.
Ook in het Hooggerechtshof, meldt het zelfde blad, werd in de laatste week van
Augustus voor de eerste maal na lange jaren het Hollandsch zonder tolk gebruikt.
‘Sedert de wet van 1908 is zulks reeds geschied bij zittingen van het Rondgaand
Hof te Malmesbury, maar nu in het Hooggerechtshof zelf. Dit verplaatst ons in den
geest honderd jaren terug in dat zelfde gebouw, toen Hollandsch d e taal van het Hof
was. De 19e eeuw was echter nog maar jong, toen het Hollandsch daar werd gebannen
en Engelsch in zijn plaats gesteld. Wij zijn er van overtuigd, dat ook deze gebeurtenis
wijst op den aanvang van een nieuw tijdperk.’
Een derde gedenkwaardige gebeurtenis in diezelfde week noemt Ons Land de
opvoering te Kaapstad van een tooneelsiuk in de volkstaal van Z.-Afr., door
Hollandsch-Afrikaansche dames en heeren uit de Paarl, en den Hollandschen,
Afrikaanschen en Vlaamschen kunstavond, kort te voren gegeven door de
Rederijkerskamer van het Alg. Ned. Verbond, Aurora.
Dit is, naar het blad gelooft, de eerste maal, dat er een Afrikaansch tooneelstuk te
Kaapstad is gespeeld.
En ten slotte:
Een Afrikaner die in Holland studeert en voor een ‘kuier’ in Zuid-Afrika is, vertelt
in Ons Land welk een indruk zijn land op hem maakt nu hij in Europa heeft
rondgezien.
Over het Hollandsch zegt hij:
‘Seker as daar ook vooruitgang te bemerk. Als ek 'n winkel in die Kaap binnestap,
dan is daar ook gewoonlik een wat met my Hollands kan praat als ek iets in die taal
verlang. Die gebrou van Engels en Hollands deurmekaar duur nog maar steeds voort,
maar tog onder 'n nogal groot sekte van ons volk word dit gelukkig met 'n ernstige
streve vermy. Dit val gin een seker so op nie, als juis iemand wat jarenlang in Holland
deurgemaak het en daar aan suiwer Hollands gewend geraak het.’
Het roert, ook in Zuid-Afrika.

De taalstrijd elders.
‘Met klimmende belangstelling’, zoo schreef onlangs de Transvaalsche correspondent
van een Nederlandsch blad, ‘volgt men hier den taalstrijd van Vlaming en Tsjech,
omdat voornamelijk de taalstrijd in Vlaanderen zooveel overeenkomst vertoont met
den hier te voeren strijd.’
Misschien zal men daar ook belang stellen in de taalkwestie in het Duitsche
Rijksland, Elzas-Lotharingen, in 1871 van Frankrijk bij Duitschland ingelijfd. Een
medewerker van de Kölnische Zeitung in het Rijksland, met den toestand daar,
volgens de redactie, welvertrouwd, schrijft dienaangaande:
‘Een zekere schroom weerhoudt dikwijls de Elzassers evenals de Duitschsprekende
Lotharingers van het gebruik van het Duitsch, aangezien zij in hun gewesttaal zich
niet zoo deftig kunnen uitdrukken als het stijve Hoog Duitsch het schijnt voor te
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schrijven. Dan verontschuldigen zij zich liefst met te zeggen, dat zij het Hoog Duitsch
niet genoeg machtig zijn, en verkiezen juist tegenover de oud-Duitschers het gebruik
van het Fransch, al klinkt dat in hun mond volstrekt niet fraaier als het Duitsch.’
Is er, bij het verschil, niet ook overeenkomst met wat wel in Zuid-Afrika gebeurt?
Die Elzassers en tendeele die Lotharingers spreken Duitsch. Dat is hun moedertaal
gebleven ook onder de Fransche overheersching. Maar het is niet het Hoog-Duitsch,
dat op school wordt geleerd en de algemeene beschavingstaal is in het Duitsche Rijk.
En nu schromen die Elzassers en Lotharingers tegenover de Duitschers, die uit andere
deelen van het rijk in het Rijksland zijn komen wonen, hun gewestelijk Duitsch te
spreken, meenende dat het stijve Hoog-Duitsch een dettigheid van uitdrukking eischt
die zij niet machtig zijn. Dan spreken zij maar liever Fransch, al kennen zij dat
nauwelijks beter dan het Hoog-Duitsch.
Nu is het gesproken Hoog-Duitsch volstrekt niet zoo stijf, als het geschrevene hun
wel toeschijnt, en worden er in een aantal landen en streken van het overige
Duitschland algemeen gewesttalen gesproken, die van het Hoog-Duisch gemiddeld
wel niet minder ver zullen afstaan dan het Duitsch van Elzassers en Lotharingers.
Er zou dus niets tegen wezen, als deze vrijelijk hun eigen Duitsch tegenover
oud-Duitschers spraken, al blijft het Hoog-Duitsch voor hen de taal der Duitsche
beschaving, de taal waardoor zij gemeenschap houden met de wereld van den
Duitschen stam of de Duitsche sprake. De verhouding tusschen Afrikaansch en
Hoog-Hollandsch is, dunkt ons, niet anders.
De schrijver in de Kölnische Zeitung merkt verder op, dat, zeldzame uitzonderingen
daargelaten, de Elzassers en Lotharingers met vlijt goed Hoog-Duitsch trachten te
leeren, ook die van het Fransche taalgebied. Maar zij willen tevens het Fransch
aanhouden, en daarin wil de schrijver hen aangemoedigd hebben; vooral, zegt hij,
in het Fransche taalgebied, waar ‘de leden van het gezin in die taal met elkaar
verkeeren, een omstandigheid die hierom bizonder van gewicht is, omdat met de
moedertaal het geheele gemoedsleven van den mensch saamgegroeid is.’
Dat is een ruime opvatting, waarin men in Zuid-Afrika wel alle Engelschen zou
willen zien deelen. Het zou in hun eigen belang zijn, als zij van de Afrikaanders
trouwe Britsche onderdanen willen maken met liefde voor het rijk, waartoe zij nu
behooren. Immers zegt de schrijver in de Kölnische Zeitung met recht: ‘Wij weten,
dat ware vaderlandsliefde slechts daar kan gedijen, waar de instellingen van het
vaderland van zoodanigen aard zijn, dat zij iederen burger een vrij, menschwaardig
bestaan en, in het raam van de gemeenschappelijke vaderlandsche doeleinden, een
zoo volkomen mogelijke ontplooiing van zijn krachten en ook van zijn rechtmatige
bizondere eigenschappen vergunnen. Hier ligt de kern van de taalkwestie.’ Geen
vaderlandsliefde dus, wanneer de burger zijn moedertaal, waarmede zijn geheele
gemoedsleven saamgegroeid is, niet vrijelijk kan gebruiken, en dat wil zeggen - of
de schrijver in het Keulsche blad ook dit al dan niet erkenne - dat zij op school, voor
het gerecht, in de raadzaal en tegenover alle staatsambtenaren gelijke rechten heeft
als de andere landstaal. Alleen dan kan iedere burger zijn krachten vrijelijk ontplooien
en geheel zich zelf wezen.
Om op den aanhef van dit artikel terug te komen: wie zich van den taalstrijd der
Vlamingen goed op de hoogte wil stellen kan niet beter doen dan zich aan te schaffen
de S c h e t s e e n e r G e s c h i e d e n i s d e r V l a a m s c h e B e w e g i n g door
prof. Paul Fredericq, waarvan onlangs het tweede en laatste deel is verschenen. Die
(uitvoerige) Schets behoort tot V l a a m s c h B e l g i ë s e d e r t 1830, een uitgave
van het Willems-Fonds (Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste).
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Het Verbond in Zuid-Afrika.
Kaapstad.
Van de Afdeeling Kaapstad komen voortdurend de meest opgewekte berichten. In
de maandelijksche vergadering, den 7en September gehouden, zijn 25 nieuwe leden
aangenomen. In het geheel zijn er nu reeds
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143 en men vertrouwt dat aan het einde van het vereenigingsjaar de Afdeeling
Kaapstad in ledental alle andere Afdeelingen in buitenland zal overtreffen.
Er heeft zich een commissie uit de leden gevormd om gelden in te zamelen met
het doel het voorbeeld der Johannesburgsche Afdeeling te volgen en prijzen
beschikbaar te stellen voor het Taalbondexamen.
Staande de vergadering van 7 Sept. kwam reeds £ 1.10 bijeen.
Leden van Aurora, dat eveneens steeds sterker en levenskrachtiger wordt, hielden
de aanwezigen op deze bijeenkomst aangenaam bezig, met de opvoering van een
Hollandsch tooneelstukje en Hollandsche voordrachten.
Tot de nieuwe leden van het A.N.V. behoort ook de Ed. heer H. Burton,
procureur-generaal der Kaap-Kolonie.

Bloemfontein.
De Afdeeling Bloemfontein vierde den verjaardag van Koningin Wilhelmina met
een gezellig samenzijn, waaraan leden, Hollanders, oud-Hollanders en Afrikaners,
allen met hun dames, deelnamen.

Johannesburg.
De Afdeeling Johannesburg heeft medegewerkt aan de feestelijkheden van 31
Augustus l.l.
Den 28en werden aan het hek, geschonken door den Hollandschen kunstenaar-smid,
den heer Keuter en geplaatst om het verleden jaar geplante Oranjeboompje, het
Nederlandsche wapen en een gedenkplaat gehecht.
Den 31en zelf werd een avondfeest gegeven met Hollandsche liederen en
voordrachten en een tooneelstukje van Joh. Gram.
Den 10en Sept. zou de heer Jan Celliers voor de Afdeeling spreken over de
Afrikaansche letterkunde en Ds. L.E. Brandt over den eersten tocht van Hudson naar
Amerika.

Verbetering.
Uit het overzicht der Julianafeesten in 't Juli-nr. kan men opmaken dat de feesten te
Johannesburg door de Afdeeling van 't A.N.V. ingericht werden. Dit is onjuist. Zij
nam er wel aan deel, maar de Ned. Vereeniging aldaar zette ze op touw.

Landbouwstudie voor Nederland.
In ons vorig nummer hebben wij er op gewezen, dat de Leidsche Hoogeschool de
eenige ter wereld is die een graad verleent in het hedendaagsche Holl. Rom. Recht,
zooals dit in Zuid-Afrika wordt toegepast. Thans is Nederland ook alle
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landbouwscholen ter wereld voor, met het erkennen der voorbereidende studies in
Zuid-Afrika.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft zich bereid verklaard in
voorkomende gevallen te bevorderen, dat diploma's van het Matriculatie-Examen
der Kaapsche Universiteit en van het Transv. Universiteits College gelijkgesteld
worden met de getuigschriften van Nederlanders geëischt, die tot de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen wenschen toegelaten te worden.
Alleen hier te lande zullen dus Afrikaners, die in de landbouwkunde willen
studeeren, niet het in Zuid-Afrika geleerde nog eens moeten doorwerken of zich aan
de wangenoegens van een herexamen moeten onderwerpen.
We mogen verwachten, dat de Afrikaners nu ook wel in Holland zullen komen
studeeren en niet meer uitsluitend naar Engelsche Landbouwscholen gaan.
De stroom van Afrikaansche studenten naar Ned. Universiteiten is ook begonnen
na de erkenning van de in Zuid-Afrika afgelegde examens.

Oost-Indië
Vooruitgang ook op stoffelijk gebied?
‘De quaestiën van nationalen vooruitgang als b.v. het onderwijs en het geleidelijk
opvoeren in maatschappelijk en politiek opzicht, verkeeren in ons Indië nog in haar
jongste kindsheid.’ Aldus Noto Soeroto in een, van helder inzicht getuigend, opstel*),
dat waard is gelezen te worden door allen, die belangstellen in den geestelijken en
den stoffelijken vooruitgang van de volkeren in onzen Archipel, inzonderheid in dien
der Javanen.
Het doet goed, door een ontwikkeld Javaan, in voortreffelijk Nederlandsch, de
vooruitstrevende beweging onder zijne landgenooten in beschouwing te zien nemen,
op eene wijze die instemming met het streven der Jong-Javanen m o e t opwekken.
Maar tevens wordt daardoor het vertrouwen gewekt, dat die beweging, mits in de
banen gehouden door Noto Soeroto aanbevolen, zijne landgenooten tot geestelijken
en stoffelijken vooruitgang zal k u n n e n voeren.
Noto Soeroto juicht 't toe dat de neiging tot het vereenigingsleven op Java en elders
in onzen Archipel begint te ontwaken.
‘Voor hem, die bekend is met den weinigen gemeenschapszin, den geest van “wie
dan leeft, wie dan zorgt”, (met) de betrekkelijke armoede der inlanders, is nauwelijks
één verschijnsel èn treffender èn hoopvoller dan dit eerste tasten en zoeken naar den
weg tot solidariteit, dit streven om “een appeltje voor den dorst” te bewaren, dit begin
van offervaardigheid ten bate van een algemeen belang’.
Uitte die zin voor het vereenigingsleven - het eerst geopenbaard in de stichting
van Boedi Oetomo, weldra gevolgd door andere - zich in den aanvang vooral in eene
richting, die tot geestelijke ontwikkeling moest voeren, die onderwijs in haar
programma schreef, thans komt ook de zin tot vereeniging voor meer stoffelijke
doeleinden tot ontwaken.
Te Soerakarta verrees de handelsvereeniging W i w o r o H a r d j o (Poort tot
welvaart); te Buitenzorg de S a r i k a t d a g a n g i s l a m i a h (Mohammedaansche
Handelsvereeniging); te Wonosobo een dergelijke; een inlandsche
landbouwvereeniging B o e d i d o j o (Streven naar kracht, naar vermogen), waarvan
*) N.R. Ct. van 9 September '09; Avondblad B.
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het doel is voorlichting en verbetering van den landbouw, werd te Bondowoso
opgericht.
Deze pogingen om door vereeniging tot vooruitgang, tot welvaar te komen zijn
nog schaarsch, nog weinig machtig; maar zij wijzen op het ontwaken van het besef,
dat er verandering moet komen in den toestand van slapte, van onmondigheid, van
hulpeloosheid haast, waarin het gros der Javanen tot nu toe verkeerde.
Dat iemand als Raden Mas Noto Soeroto, die zijn landgenooten kent, en die een
toongever kan zijn, ook voor dien kant van den vooruitgang een open oog heeft, is
een verblijdend verschijnsel. Geestelijke ontwikkeling is stellig voor alles noodig,
maar met schoolonderwijs alleen komen wij er toch niet; en dat ouderen, die reeds
tot een zekeren graad van ontwikkeling kwamen, nu ook door vereeniging tot
versterking hunner stoffelijke belangen willen komen, moet van harte worden
toegejuicht.
Indien de vraag naar verbetering van den landbouw, van Javanen zelf uitgaat, zal
er misschien eindelijk iets op dat gebied bereikt kunnen worden; wij hebben hier
toch niet het oog op de suikercultuur
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die door Europeanen, maar op den eigenlijken inlandschen landbouw, die voor een
groot gedeelte nog op ouderwetsche wijze door den desaman gedreven wordt.
Indien het besef dat ook de handel, tot nu toe hoofdzakelijk derdehands door de
mindere Javanen gedreven, ook in het groot tot een eerlijk bestaan kan leiden, onder
de ontwikkelden wortel schiet, en indien door vereeniging de kracht wordt verkregen,
die de enkeling mist, kan daar wat goeds uit voortkomen.
En indien ten slotte ook de scheepvaart en de visscherij mochten betrokken worden
in den kring van onderwerpen, die de belangstelling der ontwikkelde Javanen gaande
maken, indien ook daar vereeniging tot krachtsontwikkeling mocht voeren, zou iets
bereikt kunnen worden, waardoor het volk ook in stoffelijken zin gebaat zou zijn.
Terugziende op de beweging in het Oosten, zegt N.S., dat de inlandsche bevolking
in Oost-Indië zich niet heeft kunnen onttrekken aan de machtige werking van een
nieuwen levensdrang, die plotseling de volkeren van het oude Azië heeft bewogen.
Tevens echter wijst hij er op dat ook in Oost-Indië - lang vóór Oost-Azië begon te
ontwaken - reeds een neiging naar Europeesch weten en kunnen merkbaar was.
‘Zonen uit aanzienlijke regentenfamiliën op Java bezochten de Europeesche scholen.
De drie intelligente dochters van wijlen den regent van Japara waren bekende figuren
uit de Europeesch-ontwikkelde Javanen wereld. Zelfs de hoogste Javanen uit den
lande, leden der hoogste aristocratie, die uit den aard der zaak min of meer
conservatief is, hebben den moed gehad met de oude tradities te breken.’
Dit mag niet vergeten worden. Dit is eene aanwijzing dat ook op Java zelf reeds
het besef was doorgedrongen, vóór dat het van buiten werd aangebracht, dat Westersch
weten en kunnen, Java uit de oude banden moest losmaken. Dit vooral geeft moed
voor de toekomst. En al is in ons Indië het opvoeren van de maatschappelijke
verhoudingen tot hooger peil thans nog in z'n kindsheid, er zijn reeds lang teekenen
dat de toongevers, de hoogstontwikkelden, zijn gaan inzien, dat de oude toestanden
zich moeten wijzigen, dat met behulp van Westersche kennis, ook de stoffelijke
welstand v a n h e t v o l k kan verbeterd worden. Indien voorgangers als Raden Mas
Noto Soeroto, door studie en eigen aanschouwing van Westersche toestanden
voorbereid, aan de groote massa den weg wijzen, kan de zoo zeer gewenschte
welvaart, onder de millioenen, die er nu nog van verstoken zijn, hare intrede doen.

De pers in Nederlandsch Oost-Indië.
Uit een kort geleden verschenen, met vele afbeeldingen verlucht, werk L a n d e n
Vo l k v a n o n z e O o s t door H e n r i Z o n d e r v a n , nemen wij over:
De d r u k p e r s kon zich eerst na 1848 behoorlijk ontwikkelen, en volgens den
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1908, verschijnen er tegenwoordig op
Java 18 geschriften die jaarlijks ui komen, 24 maandschriften, 17 geschriften twee
keer per maand, 14 weekbladen, 15 geschriften op ongezette tijden, 11 dagbladen
en 14 bladen, een-, twee- of driemaal per week verschijnend, in het Nederlandsch.
Het oudste der thans nog bestaande particuliere nieuwsbladen is de S o e r a b a j a
C o u r a n t (sedert 1837), terwijl de L o c o m o t i e f sedert 1845, de J a v a b o d e
sedert 1851, het B a t a v i a a s c h H a n d e l s b l a d sedert 1857 verschijnt. Daarnaast
moeten nog genoemd worden H e t N i e u w s v a n d e n D a g v o o r
N e d e r l a n d s c h -I n d i ë en 23 Maleische of Javaansche bladen, terwijl het
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geïllustreerde Maleisch-Nederlandsche tijdschrift B i n t a n g H i n d i a *) om de 14
dagen in Nederland verschijnt.
Ook kindercouranten, sport- en financiëele bladen komen op Java uit, en als
officieele regeeringsorganen de J a v a s c h e C o u r a n t en het S t a a t s b l a d van
Nederlandsch-Indië met B i j b l a d .

Suriname
Dario Saveedra †.
Hij was een Surinaamsch musicus van grooten aanleg.
Op 23-jarigen leeftijd toog hij naar Europa om er zijn studie te voltooien, maakte
verscheidene kunstreizen door de wereld, trad in de voornaamste hoofdsteden op,
en werd in Aug. 1907 o.m. door de Groep

Suriname van het A.N.V. in zijn geboorteland met geestdrift gehuldigd.
Toen ging hij elders weer nieuwen roem oogsten.
De vorige maand was hij op de thuisreis.
Hij heeft zijn geboortegrond niet mogen wederzien.
Aan boord van een der W.-I. Mailbooten is hij overleden.
Hij heette Daniël Samuels; Dario Saavedra was zijn schuilnaam.
*) Wij meenden dat de uitgave der Bintang Hindia was gestaakt en vervangen door Bandera
Wollanda.
Red.
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Hij mocht slechts den leeftijd van 33 jaren bereiken.

West-Indië.
No. 2 der Serie van Looy's Handelskaarten met tekst, onder toezicht van den Directeur
van het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam 1909.
Met dezen tekst ligt voor ons een kwarto boekdeel van 104 bladzijden druk, gevolgd
door 4 groote kaarten, zeer onlangs verschenen. Zooals de titel
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aangeeft zijn de kaarten hoofdzaak en wordt dan daarbij een beschrijvende tekst
gegeven, die door den omvang van de stof nog al uitgebreid is geworden.
De eerste kaart stelt het groote zeegebied voor, zooals dat gevormd wordt ten
Noorden door Noord-Amerika, ten Westen door Midden-Amerika, ten Zuiden door
Zuid-Amerika en ten Oosten door den Atlantischen Oceaan. Dit gebied op de kaart?
‘West-Indië’ genaamd, is duidelijk en met forsche trekken weergegeven met de
verschillende internationale stoomvaartlijnen, terwijl bij elk afzonderlijk land of
eiland zeer practisch de uitvoerproducten staan aangegeven, door cijfers in een blok,
die verwijzen naar eene op de kaart aanwezige verklaring. Het is een mooie, duidelijke
kaart, die, een juist denkbeeld geeft van het reeds zeer aanzienlijke internationale
stoomvaart- en handelsverkeer in West-Indië. Aan schoonheid had de kaart gewonnen,
indien ze met kleuren ware bewerkt. Dit geldt ook voor de 3 andere kaarten,
achtereenvolgens voorstellende de Nederl. West-Indische Koloniën Suriname en
Curaçao, Mexico en de landengte van Panama met het sluizenkanaal.
Aan deze kaarten gaat vooraf eene beschrijving in den vorm van korte
aanteekeningen van de verschillende Staten en Koloniën, die tot Midden-Amerika,
de Antillen en de Noordkust van Zuid-Amerika behooren.
Die beschrijving vangt met Suriname aan, verstrekt vervolgens gegevens omtrent
Fransch- en Britsch-Guyana, Venezuela en Columbia, de kleine en groote Antillen
en eindigt met Mexico en de republieken van Midden-Amerika, met Panama als slot.
Het doel van deze sympathieke uitgaaf wordt door den Directeur van het Bureau
voor Handelsinlichtingen te Amsterdam, de heer O. Kamerlingh Onnes, in zijne
inleiding tot het werk, in de volgende bewoordingen medegedeeld:
‘Nederlandsch West-Indië van een zaken-standpunt beschouwd te zien, voor
Suriname en de Nederlandsche eilandengroepen de plaats aanwijzen, die zij innemen
als deel van het handelsgebied, dat door het Panamakanaal weldra de aandacht van
de geheele wereld tot zich zal trekken; dit zakelijk doel heeft ons voor oogen gestaan
bij de samenstelling van het tweede nommer der serie: van Looy's Handelskaarten
met tekst’.
En na onze groote stoomvaartlijn in gindsche gewesten, den Koninklijken
West-Indischen Maildienst genoemd te hebben, gaat de inleider aldus o.m. voort:
‘Het wil ons toeschijnen, dat een nog grooter verkeersgebied voor de Nederlandsche
stoomvaart in uitzicht mag worden gesteld.
Wordt in Nederlandsche zakenkringen aan de beteekenis van Mexico, Guatemala,
Nicaragua, Panama en Columbia, meer aandacht geschonken, dan laat het geen
twijfel, of ook deze gewesten zullen de Nederlandsche vlag aantrekken. Daarop licht
te doen vallen, schijnt ons een eisch des tijds’.
‘Welke de juiste handelspositie zijn zal, die West Indië en vooral Midden-Amerika,
na de openstelling van het Panama-kanaal zal innemen, valt moeilijk te voorspellen.
Dit evenwel staat vast, dat eene snelle ontwikkeling der omringende Republieken,
zoo ruimschoots gezegend met uitvoerproducten van landbouw en mineralen rijkdom,
niet achterwege kan blijven.
Niet dan, reeds nu stelt het Panama-kanaal den eisch aan den Nederlandschen
handel in alle Republieken van Midden-Amerika de Nederlandsche
zaken-verbindingen krachtig uit te breiden’.
Het komt ons voor dat de heer Onnes aldus op voortreffelijke wijze de aandacht
voor de uitgave heeft gevraagd.
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Dat deze uitgave financieelen steun heeft genoten van de Departementen van
Koloniën en van Buitenlandsche Zaken en ook krachtig is bevorderd door lichamen
als de Surinaamsche Bank en den Koninklijken West-Indischen Maildienst geeft aan
het woord van den heer Onnes nog meer aanspraak om gehoord te worden en waarborg
dat hetgeen in het boekwerk is medegedeeld, juist is. Trouwens de geraadpleegde
bescheiden, voor een deel in bijlage C opgegeven, versterken den indruk van
betrouwbaarheid, die van dit werk uitgaat.
Wij zouden na deze mededeelingen kunnen volstaan met eene opwekking aan alle
belangstellende leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond om nader met de
nieuwe uitgaaf van v. Looy kennis te maken en haar als gemakkelijk handboek over
West-Indië eene plaats in de bibliotheek in te ruimen, indien wij niet meenden onze
belangstelling in het verrichte werk ook te moeten toonen door enkele woorden van
opbouwende critiek.
De bewerkster, F. Weill, ons op het titelblad genoemd, heeft blijkbaar eene zeer
moeilijke taak gehad, indien wij in de inleiding juist lezen, dat de beschreven landen
niet door haar zijn bezocht. Zij heeft haren weg moeten vinden in de massa officieele
en niet officieele litteratuur om daaruit samen te vatten wat voor het met deze uitgaaf
te bereiken en te dienen publiek van belang kon zijn.
Het wil ons voorkomen, dat niet altijd scherp het kader voor oogen is gehouden,
waar binnen de te verstrekken gegevens zich moesten bevinden. Naar mate van de
beschikbare bronnen leest men van het eene land meer bijzonderheden dan van het
andere, onafhankelijk van de meerdere of mindere belangrijkheid, terwijl niet overal
wordt medegedeeld wat als mededeeling verwacht mocht worden. Zoo missen wij
voor onze eigen koloniën Suriname en Curaçao eenige gegevens over het Munt- en
het Bankwezen, die wij, wat het Muntwezen althans betreft wèl vinden opgeteekend
ten aanzien van b.v. Demerary, Haïti en Panama. Bij enkele landen vinden wij vermeld
de handelsbeweging met Nederland, bij de meeste echter niet. Wij missen ook eene
opgaaf van de Stoomvaartverbindingen van ieder land met de buitenwereld in dien
zin, dat kan worden nagegaan hoe dikwijls eene Stoomvaartlijn een land of plaats
aandoet, in aansluiting aan de lijst van Stoomvaartlijnen in Bijlage A opgenomen.
Cayenne wordt b.v. slechts eens per maand door een Fransche mailboot bezocht. Wij
kunnen verder niet zien, hoe het verkeer is tusschen de eilanden van de kolonie
Curaçao onderling en met de buitenwereld, terwijl wij vóór Suriname ook noode
missen een korte opgaaf van de verkeersmiddelen in het bewoonde deel der kolonie.
Op de groote kaart van West-Indië missen wij onder de opgenoemde uitvoerartikelen
voor de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba de phosphaat (niet te verwarren met
kalk, die ook wordt uitgevoerd) en voor Suriname de vermelding van huiden,
cocosnoten, lemoensap, boschproducten en vruchten, - niet, dat de uitvoer van die
Surinaamsche artikelen reeds zoo belangrijk is, maar de uitvoer bestaat en is voor
uitbreiding vatbaar. Op de kaart van Suriname zoude het in cultuur zijnde gedeelte
duidelijker en juister kunnen zijn aangegeven, om nu maar te zwijgen van
verschillende kleine onjuistheden op die kaart voorkomende. Bij de beschrijving van
Trinidad zouden wij bij Port of Spain liever niet van een haven spreken maar met
den ingenieur Loman van eene reede met een breede, vlakke modderkust en bij de
beschrijving van St. Thomas zouden wij gaarne vermeld hebben gezien de daar
aanwezige goede dokgelegenheid, terwijl wij op Barbados geen plantaan vruchten
zagen, maar ‘plantains’ de Engelsche benaming voor onze Surinaamsche ‘bananen’
(geen bacoven, maar daaraan wel verwant) en de in dezelfde beschrijving genoemde
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mangoes niets te maken hebben met meloenen, zooals ter verduidelijking tusschen
haakjes daar achter is gedrukt.
Tegen een enkele bewering ten aanzien van Suriname moeten wij ten slotte nog
opkomen. Deze is, dat Europeanen, Britsch- en Nederlandsch-Indische Immigranten
in het binnenland van Suriname zelfs
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niet kortstondig kunnen verwijlen, dan ten koste van leven en gezondheid. Zoo erg
is het gelukkig nog niet. Anders ware het eenvoudig onverantwoordelijk om
Europeesche onderzoekers naar het binnenland te doen vertrekken of Europeesche
ingenieurs voor spoorwegaanleg in dienst te nemen of hen te vergunnen de
werkzaamheden op de goudplacers te leiden. Wèl moet men voorzichtig zijn in
levenswijze en voeding en niet te lang achtereen in het binnenland vertoeven, maar
het binnenland als algemeene regel bepaald gevaarlijk voor leven en gezondheid te
stellen, gaat o.i. te ver.
Maar bovenstaande opmerkingen verduisteren geenszins de bruikbaarheid van het
verschenen werk. Gaarne betuigen wij onze instemming met doel en uitvoering en
onderschrijven volkomen wat de heer Onnes, wijzende op de lijn, die van onze
West-Indische Koloniën kan loopen naar Panama aan het slot van zijne inleiding
wenscht:
‘Pionier te zijn is voor een klein volk voorzeker tegenwoordig niet minder
gebiedend dan vroeger. Om in den handelsstrijd onzer dagen zijne welvaart te
handhaven, rust op Nederland onverpoosd de plicht van wakker te zijn. Een oogenblik
van inslapen, dat een groot land enkel achteruitzet, doet een klein volk onberekenbare,
veelal onherstelbare schade.
Onvoldoende waakzaamheid, onvoldoend vooruitzien, van de wereldbeteekenis
en de gewijzigde toestanden, die het Suez-kanaal zoude scheppen, hebben Nederland
in het Oosten in den rang van Koloniale mogendheid teruggezet, eene niet minder
gevoelige les wacht hen die achterblijven bij Panama.
Moge voor ieder pogen met Oud-Hollandsche energie en durf aanstonds in de
West ondernomen, hier te lande de krachtige sympathie der Regeering en in den
kring der nationale bedrijven opgewekte medewerking verzekerd zijn’.
A m s t e r d a m , 29/9 '09.
Mr. C.F. SCHOCH.

Ned. Antillen
Wat Curaçao noodig heeft.
II (Slot).
De kosten van de werken, die ik in mijn eerste artikel heb geschetst, zouden niet zoo
groet zijn, dat zij van de uitvoering zouden doen afschrikken, als men tenminste in
aanmerking neemt, dat het bestuur van Curaçao volgens het koloniaal verslag van
1908 een overeenkomst met een Engelsche maatschappij heeft gesloten voor het
leveren van uit zeewater gedistilleerd water, waarvoor zij van het bestuur f 2.75, van
particulieren f 3.50 en van de schepen f 4.50 per kubieken Meter ontvangt, dat in
regenarme jaren voor 18 L. water 10 à 12 cent, in 1902 zelfs 25 cent, wordt betaald,
in gunstige jaren toch nog 2 cent, en dat de waterleiding in Willemstad in 1900 een
ontvangst van f 10500. - maakte bij een maximum verbruik van 50000 L. per etmaal.
Dit zelfde galerijstelsel kan ook in het binnenland bij de bergen worden toegepast
en daar deze of uit Diabaas of uit krijtvorming bestaan, zal het water wellicht beter
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als drinkwater te gebruiken zijn dan dat hetwelk op het gordelgebergte wordt
opgevangen.
Ui boren der galerijen en insnijdingen zal wel geen zwaar werk zijn en daar zij
niet als verkeerswegen dienst behoeven te doen, zal het voldoende zijn, als het noodig
is, slechts voorziening te treffen om het doorzijpelen van het water te beletten.
In Europa kost het graven van een tunnel benevens het bekleeden met metselwerk
bij een doorsnede van 50 M. 1200. - à 1500. - frank per strekkenden Meter. Dit laatste
cijfer tot maatstaf nemende, zou dus een galerij van 2 bij 2½ M. per strekkenden
Meter 75 en een insnijding van 2 bij 1 niet meer dan 30 gulden behoeven te kosten.
Twee galerijen op een insnijding nemende zou dus de geheele uitgave f 180. bedragen tegen de Europeesche prijzen. In dit geval zouden de kosten echter veel
lager zijn, daar er geen kostbaar metselwerk gemaakt zou behoeven te worden en de
arbeidsloonen op het eiland zeer laag zijn, n.l. 60 cents per dag, terwijl kalk en
bergsteen op het eiland zelf verkrijgbaar dus ook goedkoop is.
Ik durf dus veronderstellen, dat 2 galerijen en een insnijding niet meer dan f 120.
- per strekkenden Meter zullen kosten, sluit het bestuur hiervoor een leening tegen
3% in 50 jaar aflosbaar, dan moet het werk, of liever het water elk jaar f 4.66½
opbrengen.
Die 2 galerijen hebben elk een inhoud van 1 bij 2 bij 2½ = 10 vierk. Meter en daar
het nu op Curaçao wel niet veel regent, maar als het er toe komt, ook geducht - bij
Fuik viel den 9 Oct. 1907 in 80 minuten 0.164 M. water - kan wel aangenomen
worden, dat zij in den loop van een jaar 200 vierk. M. water zullen verzamelen en
afleveren, waardoor dus de kubieke Meter water op nog geen 2½ cent zou komen.
De grootte en het aantal galerijen wordt door de ondervinding vastgesteld volgens
de uitgestrektheid van het leveringsterrein en de opbrengst van een zware regenbui.
De galerijen moeten alle een verval van 10 Meter op den Kilometer hebben ten
einde het afstroomen te bevorderen zonder een sterke schuring te weeg te brengen.
Hierdoor ontstaat vanzelf een verschil van oppervlak tusschen het eindpunt van
het afwateringskanaal en het begin van het voedingskanaal en daar de schuif al het
water moet tegenhouden, dat zich in de galerijen bevindt, moet zij zoo hoog zijn als
dit verschil bedraagt, vermeerderd met de hoogte van de galerij zelf, waarbij zij aan
de bovenzijde den uitgang niet geheel afsluit, ten einde aan het water een uitweg te
verzekeren, dat somwijlen, bij zware buien meer zal bedragen dan de galerijen kunnen
bevatten.
De aanleg van dit galerijstelsel moet echter gepaard gaan met een beplanting der
hellingen en terrassen der bergen, niet alleen om den grond vast te leggen maar ook
om de uitspoeling ervan te voorkomen en om het eiland geleidelijk van een bosch
te voorzien.
De luchtstroomen toch, die over het eiland trekken, zijn als zeewinden genoeg
beladen met waterdamp, die over boschrijk land trekkende afgekoeld en verdicht zal
worden en als regen neervallen.
Het bestuur is reeds begonnen aan de kusten mangroves te planten en langs de
hellingen pita en sisalplanten; dat is echter niet voldoende. Meer overwicht moet
men geven aan bebossching. Daarvoor moeten alle berghellingen en onbebouwde
stukken in aanmerking komen, niet voor het aanleggen van plantsoenen of
boomgaarden, niet om de kosten vergoed te krijgen door de opbrengst van vruchten;
dividivi, manga, cocos enz. doch uitsluitend om schaduw te krijgen en daarvoor niet
te letten op de waarde van het hout, maar op de geschiktheid van den boom voor het
Curaçaosche klimaat en op zijn kroon.
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Daar dividivi het best op het eiland blijkt te tieren, moet hij uitgezaaid worden
over de grootst mogelijke uitgestrektheid, moeten geregeld elk jaar de kale plekken
door aanplantingen aangevuld worden en hiervoor geleidelijk een houtsoort van
grooter waarde gekozen.
Door het galerijstelsel over voldoende water beschikkende, is het geen kunst op
het eiland een tropisch bosch in het leven te roepen.
Tevens zal èn door het graven der insnijdingen en galerijen èn voor het aanleggen
van het bosch aan tal van arbeiders werk verschaft worden en later zul-
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len er evenzoo velen noodig zijn om de bosschen in orde te houden.
Als het noodig is, moet men er ook niet tegen opzien gronden voor dit doel te
onteigenen, de gemaakte kosten zullen later met woeker terugbetaald worden en de
ingezetenen bovendien in staat zijn hieraan door een waterbelasting bij te dragen.
Maar tevens vergete men niet het uitvoeren van hout en mest te verbieden. Want
dommer en roekeloozer bedrijf is wel niet denkbaar.
Het zwaartepunt der ontwikkeling van Curaçao moet in de bebossching en
watervoorziening en ook in nijverheid en handel gezocht worden, eerst als de eerste
voltooid is kan de landbouw aan de beurt komen en zal hij ook voor de wereldmarkt
kunnen gaan werken.
Prof. Martin heeft in zijn studie over West-Indië o.m. ook op de onbeholpen wijze
gewezen, waarop op Curaçao de vischvangst wordt uitgeoefend, terwijl dit beroep
door de vischrijkheid van het water zeer winstgevend kon zijn.
Zou het dus niet wenschelijk en mogelijk zijn een maatschappij in het leven te
roepen die daar met een paar stoomtrawlers het bedrijf wil gaan uitoefenen?
Zoo heeft Prof. Suringar bij gelegenheid van hetzelfde bezoek aan het eiland de
vraag opgeworpen, of de oesterteelt daar niet veredeld zou kunnen worden.
Beide vraagstukken zijn de moeite van een studie waard, daar gezouten visch een
uitstekend uitvoerartikel zou zijn en versche visch en oesters ook goede eetwaar voor
de Willemstad aandoende stoomschepen.
En die haven zelf, kan daar niet meer voordeel van worden getrokken?
Kan b.v. een der vele kleine scheuren in de rifformatie van de haven of van het
Schottengat niet afgedamd en in een droogdok herschapen worden?
Men zal mij tegenwerpen, dat er nog nooit schepen naar Willemstad zijn gekomen
om er te dokken.
Natuurlijk, er valt op Curaçao geen regen, omdat er geen bosch is en geen schip
komt er dokken, omdat er geen dok is, maar is er bosch, dan zal er ook regen vallen
en is er een droogdok dan zullen schepen er gaan dokken.
Regeeren is vooruit zien!
Wij hebben onlangs in de bladen gelezen met welk een schitterenden uitslag de
radiographie een scheepsramp in de Amerikaansche wateren heeft weten te
voorkomen. Curaçao bezit thans ook een inrichting voor radiographie en toch weifelt
de Regeering haar te behouden, althans in het Koloniaal Verslag over 1908 staat, dat
zij v o o r l o o p i g daar zal blijven.
Vo o r l o o p i g ! Het staat er. De radiographie is een gevolg en een middel van
vooruitgang. Denkt de Regeering nu soms, dat de radiographie binnenkort reeds
verouderd en door iets beters, volmaakters vervangen zal zijn, of vat zij de vooruitgang
zelf slechts als voorloopig op om door achteruitgang gevolgd te worden?
Wat eenmaal tot stand is gekomen, moet gehandhaafd blijven en tot grondslag
van verder voorwaarts streven dienen. En al zou de inrichting ook in een geheel jaar
geen enkelen dienst bewijzen, een enkele in vele jaren, het voorkomen van een
scheepsramp, kan haar behoud rechtvaardigen.
Te meer nu de schepen van alle groote interoceaanlijnen van een radiographische
inrichting zijn voorzien, kan die van Curaçao wezenlijke diensten bewijzen, die nog
grooter gevolg zullen kunnen hebben, indien er in Willemstad een paar zeesleepbooten
gestationeerd worden, die aan in nood verkeerende vaartuigen hulp kunnen verleenen.
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Willemstad zal voor de vaart langs Panama kunnen worden wat Singapore thans
voor de vaart op China is, het zal een eerste klasse transito- en marinestation kunnen
worden, maar dan dient men nu reeds met de voorbereiding te beginnen, zoodat de
haven volkomen uitgerust is en als zoodanig bekend staat, als het Kanaal voor het
verkeer geopend wordt.
Van Willemstad kunnen ook Stoomvaartlijnen uitgaan naar de havens van de
Kleine en Groote Antillen, naar de West en naar de Oostkust van Zuid-Amerika en
daardoor voedingslijnen worden voor de West-Indische mail.
Het is mogelijk en waarschijnlijk, dat die lijnen in den eersten tijd geen winst
zullen afwerpen, doch dit moet van haar stichting niet doen afzien; steun van het rijk
kan daarin tegemoet komen.
Ook in dit opzicht verlate men het standpunt van ‘giving too little and asking too
much’, want zijn eenmaal de lijnen tot stand gekomen en is Curaçao zelf door gepaste
middelen tot bloei gebracht, dan zullen zij wederkeerig een gunstigen invloed op
elkander uitoefenen.
En dan zie ik nog later van hier uit over Curaçao en Panama een lijn naar Peru en
Chili, een andere naar San Francisco en een derde naar Japan en China.
In een paar notedoppen hebben onze voorouders Indië en de Wereld veroverd.
Wij moeten hen niet alleen loven doch navolgen, en niet alleen fier zijn op ons
kunnen, doch dit ook toonen door te doen. Het is zelfs loffelijker bij half kunnen iets
te doen, dan veel te kunnen en niets te doen.
Aan den moedige behoort de wereld!
A m s t e r d a m , Aug. 1909.
R.A. OOSTERHOUT.

Van het Groepsbestuur.
Uittreksel der notulen van de bestuursvergadering van 12 Augustus 1909.
Aanwezig alle bestuursleden.
De voorzitter opent de vergadering en brengt hulde aan de nagedachtenis van ons
te vroeg ontslapen medelid, den heer Joseph Möller, aan wiens arbeid in ons bestuur
wij steeds met erkentelijkheid zullen terugdenken. Bij de teraardebestelling legde de
bestuursleden een krans op zijn graf.
Ook den Weleerwaarden heer V. Zwijsen, naar Nederland vertrokken, meent de
voorzitter te moeten herdenken.
Aan onze feestvergaderingen heeft hij steeds luister weten bij te zetten door zijne
boeiende lezingen. De Groep mist door zijn heengaan een harer ijverigste leden.
Tot bestuurslid wordt met algemeene stemmen gekozen de heer W. van den Brink,
Predikant bij de Ver. Protestantsche Gemeente.
De secretaris geeft hierop in overweging de laatste lezing van den heer H.P. de
Vries ‘De toekomst van Curaçao in verband met de opening van het Panamakanaal’
in boekvorm te laten drukken. Aangenomen.
De secretaris deelt mede, dat de Jongel.-Afd. een propaganda-avond met muziek
en zang zal houden.
De secretaris geeft de vergadering in overweging, of het bestuur geen stappen zal
kunnen doen bij het Kol. Bestuur, om de voor landbouw beschikbare beurzen te
geven aan de jongens, die reeds tegemoetkoming hebben gevraagd om naar Nederland
te kunnen gaan of wel aan die jongens der Jongelieden-Afdeeling, die daarvoor in
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aanmerking zullen willen komen, zij het ook, dat aan het bestuur in overweging
worde gegeven, om het doel dier studiebeurzen te veranderen.
De vergadering besluit de aankomst van den nieuwen Gouverneur af te wachten.
De voorzitter deelt mede, dat er kans bestaat hier eene tegemoetkoming te krijgen
om een volksbibliotheek op te richten. Het bestuur heeft geen bezwaar om met de
Vereeniging tot Bevordering van Onderwijs in deze richting te werken, doch vermeent,
dat het doel het best zal worden bereikt door onze Boe-
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ken-Commissie de tegemoetkoming te geven en haar voor de toezending van boeken
aan verschillende boekerijen te laten zorgen.
Voorbereid wordt een lezing over Hudson en de kolonisatie van Noord-Amerika
door de Nederlanders, door den heer C.H. Kesler.
Het bestuur heeft met genoegen gezien, dat de laatste lezing ook door dames werd
bijgewoond en wil zooveel mogelijk bekend doen worden, dat dames in alle
vergaderingen der vereeniging welkom zijn en ook als leden worden toegelaten.
De secretaris zal op de volgende vergadering opgave doen van een belangrijke
vermeerdering der bijdragen van sommige leden.
De secretaris doet verder mededeeling van verscheiden ingekomen stukken,
waaronder:
Brief van F. de P. Croes, verzoekende, dat zijn zoon, die naar Nederland gaat, in
aanmerking moge komen voor een studiebeurs. Hem zal worden geantwoord, dat
zijn zoon Juan Enrique op de lijst der candidaten zal worden gebracht.
Brief van den heer J.F. Sintiago, waarbij hij uiting geeft aan zijne erkentelijkheid
voor den steun gegeven aan zijnen zoon Canuto, die thans het Colegio St. Thomas
verlaat.
De Secretaris,
C.S. GORSIRA J.P.Ez.

Ingezonden
A m s t e r d a m , 22 Sept. 1909.
Aan de Redactie,
De Redactie van Neerlandia vergunne mij een tweeledig verzoek tot haar te richten:
Ten eerste: Zij nam in haar September-nummer op een uitval van den heer Van
den Rovaart, die zijn ergernis er over uitte, dat het publiek van het Concertgebouw
te Amsterdam niet was komen aanstormen en ook de critiek wegbleef, toen vernomen
werd, dat het orkest het werk van een Nederlander zou ten gehoore brengen.
Laat ik nu even aanteekenen, dat het werk, een ouverture van een vrijwel
onbekende, uitgevoerd werd in den slappen tijd, toen een groot deel van het
Concertgebouw-publiek nog buiten de stad vertoefde en dit ook met de critiek het
geval was. Doch ik wil tevens met nadruk hierbij voegen, dat het
Concertgebouw-publiek zich in den regel zeer dankbaar toont voor de vertolking
van werk van Nederlanders en dat wie de programma's van het Concertgebouw
doorkijkt, er nog heel wat meer Nederlandsche namen op zal vinden dan die van
Zweers, Van Anrooy, Dirk Schäfer, Averkamp, Wagenaar enz.
Vandaar mijn verzoek om niet al te gauw op te nemen elke nurksche uitlating van
een of anderen meneer, die het gewenscht vindt eenige chauvinistische onbillijkheden
aan het adres van ons werkelijk wel op den goeden weg van beterschap
voortschrijdend publiek te zeggen.
Mijn tweede verzoek is van geheel anderen aard.
Ik ben geen sportman, maar mijn zoon hoopt het te worden en hij speelt onder
meer tennis. Ik heb hem echter verboden in den huiselijken kring over dat spel te
spreken, omdat elke mededeeling daarom. trent in zoo hooge mate krioelt van
Engelsche woorden, dat het me kriebelt.
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En de jongen leert nog niet eens Engelsch!
Zou het nu niet op den weg liggen van de Redactie - of is het meer de taak van
het Verbond? - om te zorgen, dat al die Engelsche dieventaal door goed Hollandsch
wordt vervangen?
Dat kan geschieden met behulp van een prijsvraag, door middel van verzoeken
aan de tennisverenigingen, door verspreiding van een handleiding met Hollandsche
uitdrukkingen enz.
Onder dankzegging voor de plaatsing noem ik mij gaarne,
Uw dienstw.,
G.K.
Neerlandia plaatst met vreugde bovenstaand schrijven, waaruit blijkt dat ons
beroemde Amsterdamsche Orkest wel iets doet voor het in eere brengen der
Nederlandsche Toonkunst. Toch doet het blijkbaar nog niet genoeg, want de bekende
muziekverslaggever van de Haagsche Nieuwe Courant, H.R., klaagt dat het
Amsterdamsche Orkest den vorigen winter slechts één Nederlandsch werk in de
Residentie heeft ten gehoore gebracht. Het eigen Residentie Orkest deed al niet beter.
‘Diep beschamend werkt dan het voorbeeld van Wouter Hutschenruyter, die elk
Nederlandsch werk van beteekenis onmiddellijk in bescherming neemt en laat
uitvoeren door zijn Utrechtsch Orkest’, voegt H.R. aan deze klachten toe, en hij
spreekt zijn geloof uit in de levenskracht onzer toonkunst die rust op een overtuiging,
in staat twijfel en zelfs onverschilligheid te trotseeren.
Voor het pas geopende seizoen kondigt het Utrechtsch Stedelijk Orkest aan, dat
het weder een aantal Nederlandsche werken zal ten gehoore brengen. Behalve een
nieuwe symphonie van G. v. Brucken Fock: Voorspel uit Eine Lebensmesse van Jan
van Gilse, Variaties over een oude Doopsgezinde koraalmelodie van Anna
Lambrechts-Vos, Voorspel voor de Reyen van Vondel's Joseph in Dotan van J.A.S.
van Schaick, Scherzo phantastique van Ed. Zeldenrust, Kermesse flamande van Jan
Blockx.
Wij drukken dit lijstje af, om te toonen dat onze Hollandsche toonkunst niet
onvruchtbaar is, wat vooral in het buitenland maar al te zeer wordt geloofd.
Wat het tweede verzoek van den heer K. betreft:
Neerlandia heeft vroeger reeds lijsten met Nederlandsche benamingen voor voetbalen crickettermen opgenomen. Wij zullen trachten ook voor het tennisspel zulk een
lijst te doen samenstellen.
Red.

Stamverkeer.
In Neerlandia van 5 Mei 1909 werd aangeboden een jongen uit België gedurende de
vacantie in ruiling te nemen, ten einde de beide talen grondig te leeren en vooral het
vlug en duidelijk spreken dier talen te bevorderen. Door mij is op dit aanbod
geschreven met 't gevolg, dat mijn zoon, oud 13 jaar, op 29 Juli naar Nivelles (prov.
Brabant in België) vertrok en daar tot 3 September gebleven is. Evenzoo is een
Belgische jongen, ook 13 jaar oud, gedurende dien tijd bij mij geweest.
Naar mij gebleken is heeft deze proef zeer goed voldaan, ten minste wat mijn zoon
betreft. Over dien anderen jongen kan ik natuurlijk niet oordeelen; dit kunnen zijne
onderwijzers in de Holl. taal veel beter.
Ik kan iederen Holl. jongen aanraden bij gelegenheid van een dergelijke aanbieding
gebruik te maken.
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Bij dezen mijn hartelijken dank aan allen, die zoo bereid waren mij alle mogelijke
inlichtingen te verschaffen.
J.G. SWETS.
N e d e r -H a r d i n x v e l d , 21 Sept. 1909.

Bladvulling.
Uiterste Wilsbeschikking.
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de
Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van............................................................... gulden, uit te
keeren binnen ........................... maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en
kosten.
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Mededeelingen en allerlei
De Fulton- Hudsonfeesten.
De dagbladen hebben uitvoerige verslagen gegeven dezer feesten, waarbij Nederland,
zijn verleden en heden de hoofdtoon was. Neerlandia kan niet met de dagbladpers
wedijveren. Wij volstaan dus met dankbaar te erkennen dat de Nederlandsche
afgevaardigden, in het bijzonder de heeren Mr. W. van Leeuwen en J.T. Cremer,
deze zeldzame gelegenheid hebben aangegrepen om veel onzin, die door zoogenaamde
erkende geschiedkundigen over de Hollandsche betrekkingen tot Amerika zijn
verkondigd, te weerleggen en te bewijzen dat de geest der oude Hollanders niet dood
is in het nieuwe Nederland, doch in tegendeel gelukkig weer opleeft. De woorden
in die dagen gesproken in den geestigen en overtuigenden vorm, waarin dit is gebeurd,
zijn opgenomen in de pers van Amerika niet alleen, maar in die van de wereld.
Daarmede is Nederland en den Nederlandschen stam een onschatbaren dienst
bewezen, waarvoor wij dezen beiden afgevaardigden grooten dank verschuldigd zijn.

Holland op zijn best.
De heer Iman G.J. van den Bosch, hoofd-inspecteur van het Nederlandsche
Rundvee-Stamboek, is door de Russische regeering aangezocht een soortgelijke
landsbetrekking in Rusland te aanvaarden. De heer Van den Bosch zal gaan.
- Naar de Zwolsche Courant meedeelt is op de Internationale Tentoonstelling van
Photografièn te Dresden den eenigen eereprijs, de hoogste onderscheiding, toegekend
aan Nederland.
Zeer vele landen hadden ingezonden.
- 't Binnenhuis, inrichting voor Holl. kunstnijverheid te Amsterdam, ontving bericht,
dat het eikenhouten eetkamerameublement, naar een ontwerp van Jac. van den Bosch,
door haar tentoongesteld op de ‘Holländische und deutsche Raumkunst Ausstellung’
te Zürich, voor het Kunstgewerbe Museum aldaar is aangekocht.

Das kommt aus Holland.
De Landbouwmedewerker van de Nieuwe Courant, vertelt naar aanleiding van de
groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist, hoe hij eens te Coblenz op de groentenmarkt
loopende, in bewondering staan bleef voor een partij uitgestalde groenten.
Toen hij zijn bewondering uitte, kreeg hij ten antwoord: ‘Ja... aber das kommt aus
Holland’. Hij voegt er bij, dat het woordje d a s vergezeld ging van een breed
handgebaar o.a. in de richting van een groot aantal prachtige koolen en komkommers,
die blijkbaar ook de aandacht van het publiek trokken.
Aan deze lofspraak knoopt de schrijver een beschouwing vast om door verpakking
en verzorging van groenten en fruit onzen naam in het buitenland te behouden en
verder te doen klinken. ‘Das kommt aus Holland’ moet een aanbeveling blijven.
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Catologi van Ned. Kunstveilingen.
Het is bekend, dat de catalogi onzer groote schilderijen-, porselein- en andere
kunstveilingen steeds in 't Fransch verschijnen.
De firma C.F. Roos & Co. te Amsterdam heeft voor een deze maand gehouden
veiling van schilderijen en waterverfteekeningen voor het eerst een Nederlandschen
catalogus uitgegeven.
Waarom ook niet?
Onze kunstenaarsnamen zijn genoegzaam over heel de wereld bekend en als
buitenlandsche verzamelaars willen dingen naar een werk, zullen zij er de moeite
wel voor over hebben de omschrijving te laten vertalen of zich ter plaatse van de
kunstwaarde te gaan overtuigen.
Of de voorkeur aan het Nederlandsch in dezen invloed zal uitoefenen op den
verkoop zal de ondervinding moeten leeren.
De poging verdient in elk geval waardeering.

Reisontmoeting.
Uit een brief:
In Bergen (Noorwegen), lag onze ‘Piet Hein’ in de haven; de stad was vol Holl.
matrozen, die zich, tegen mijn verwachting, maar tot mijn groote vreugd, zeer beleefd
en allerminst onhebbelijk gedroegen. Ter eere van schip en bemanning werden in
een café, waar muziek gemaakt werd, ongeveer om 't uur Holl. liederen gespeeld en
wel de volgende: Wilhelmus, Wien Neêrlandsch Bloed, Bergen op Zoom, Ga je mee
naar de zee en Hoe groot, o Heer en hoe vervaerlik. Een wonderlijke gewaarwording,
het hooren ver van het vaderland, van dat laatste mooie Valerius-lied.

Het boek van Nederland in 1908.
Gedurende het laatst verleden jaar zijn hier te lande, volgens onze telling in
Brinkman's ‘Alphabetische lijst van boeken’, totaal 3715 uitgaven in druk verschenen,
of wel 2200 boeken nieuw, 609 in herdruk, 482 tijdschriften en 424 vertalingen.
Wbl. v.d. Boekh.

Nederlandsche waterbouwkunde in het buitenland.
Iemand zendt aan het Handelsblad de Rangoon Gazette, waarin is opgenomen het
verslag eener vergadering van de Rangoon Port Trust. Om te beletten dat de stroom
langs de aanlegsteigers loopt, zal er een dijk worden aangelegd. Besloten werd nu
bij dezen aanleg het stelsel te volgen, dat algemeen in Nederland in gebruik is en
ook wordt toegepast bij de werken tot verbetering van de rivier van Shanghai, die
onder leiding van den Nederlandschen waterbouwkundige De Rijke worden
uitgevoerd.
Het Handelsblad teekent hierbij aan dat dit voorzeker een waardeering is van den
arbeid onzer waterbouwkundigen, die vooral melding verdient, nu van Duitsche zijde
op het werk van den Nederlandschen ingenieur te Shanghai zooveel critiek is
geoefend.

Hollandsch op Ceylon.
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De Dutch Burgher Union van Ceylon deelt in haar laatst verschenen orgaan mede
dat tegenwoordig de studie van het Nederlandsch op het eiland toeneemt. Behalve
de drie klassen in Colombo - te Havelockstad, Kollupitiya en Wolvendaal - zijn er
nu ook twee klassen te Galle, een te Kandy en een te Tangalle. De vereeniging klaagt
over het gebrek aan geschikte leerboeken voor Ceylon.
De vaste commissie is thans voornemens de lessen te doen geven volgens een
bepaald leerplan voor alle klassen.

Onze buitenlandsche briefkaarten.
De klachten in Neerlandia over het achteraf zetten van Nederl. opschriften op onze
buitenlandsche briefkaartvormen, heeft weerklank gevonden in de Hollandsche
bladen. Een inzender in de N. Rott. Courant heeft gewezen op de schade, die hiermede
de Vlaamsche Beweging kan worden gedaan. De tegenstanders der gelijke taalrechten
in België zullen met het voorbeeld van Nederland het gebruik van de Fransche
opschriften kunnen verdedigen.
Deze opmerking is volkomen juist.
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Onze kunst in den vreemde.
Den 26en Oct. gaat te Weimar de eerste opvoering van Frederik van Eeden's
tooneelstuk IJsbrand.
- De opera Ratcliff van C. Dopper, tweeden dirigent van het Amsterdamsen
Concertgebouw-orkest, wordt deze maand in het Hoftheater te Weimar opgevoerd.

Ned. Fabrikaat.
De inschrijving eener Nederlandsche firma voor de levering van margarine aan de
Metropolitan Asylum te Londen is aangenomen; een voorstel tot aanneming der
inschrijving eener Engelsche firma werd verworpen.

Sturist.
Als men ergens zijn moet en men belooft den s t u r i s t een goede fooi...
Daar duikt in eens in een Berlijnschen brief aan de Prov. Over. en Zwolsche Crt.
het Nederl. woord voor chauffeur op, indertijd door Neerlandia voorgesteld.

Vlaanderen op zijn best.
P r i j s v a n R o m e . Ons medelid, de heer Herberig's, verbonden aan de Vlaamsche
Opera te Antwerpen, werd bekroond met den prijs van Rome voor de toonkunst. Wij
wenschen hem van harte geluk.
- F r a n k f u r t a/M. Ons medelid, de heer Jaak Boonen werd benoemd tot leeraar in
de Nederlandsche taal aan de A k a d e m i e f ü r S o z i a l - u n d
Handelswissenschaften.

De Vlaamsche Beweging in het buitenland.
Ook het buitenland gaat belang stellen in de Vlaamsche Beweging, een blijk ie meer
voor zijn wetenschappelijke degelijkheid.
Op de Roeselaarsche feesten was o.a. ook Dr. Th. Pietsch, privaatdocent in de
philologie aan de Berlijnsche Universiteit. Gewapend reeds met een heel aardige
dosis Hollandsen kwam hij daar van nabij de Vlaamsche Beweging bestudeeren.
Natuurlijk vierde hij ook feest, en was enthousiast, misschien nog meer dan de
anderen.
Hij schreef in de Schlesische Zeitung over den kern der feesten een waardeerend
artikel, waarin hij blijk gaf reeds heel aardig de idee der Vlaamsche Beweging
begrepen te hebben.
Hij vergelijkt Rodenbach met Theodor Körner, wiens feest ongeveer terzelfder
tijd te Detmold gevierd werd.

Taalzuiverheid.
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Dit jaar herdenkt men in Engeland den grooten taalgeleerde, wijsgeer en schrijver
dr. Samuel Johnson, die in 1709 geboren werd.
Charles Boissevain wijdt een reeks artikelen aan dezen geleerde en haalt ook een
opstel aan van Lord Chesterfield over Johnson's Dictionary of the English Language.
Wat deze Engelsche edelman zegt over de zuiverheid der taal, geeft zoo volkomen
het taalbeginsel van het A.N.V. weer, dat wij den lust niet kunnen weerstaan om de
betrokken zinsneden hier te laten volgen:
‘Men moet erkennen dat onze taal op het oogenblik in een staat van
regeeringloosheid verkeert, en tot nu toe is zij er niet slechter om geweest. Want
gedurende de jaren van onzen groothandel met alle rijken der wereld, zijn vele
woorden en uitdrukkingen uit andere talen ingevoerd en genaturaliseerd, waardoor
onze eigen taal bijzonder verrijkt is. Laat haar thans deze werkelijke kracht en
schoonheid bewaren, welke zij aan anderen ontleend heeft, doch laat haar niet gelijk
het Tarpeïsche meisje overstelpt en verpletterd worden door onnoodige versierselen.
De tijd is gekomen om met kennis van onderscheid te werk te gaan. Wij hebben
genoeg verdraagzaamheid en gastvrijheid aan andere talen getoond, en aan een
voldoend aantal nieuwe woorden burgerrecht geschonken. Nu zijn gezag en goede
orde onontbeerlijk.’

Hollandsche boeken op Engelsche schepen.
‘Magister’ heeft in het Kaapsche tijdschrift De Goede Hoop een artikeltje
gepubliceerd, waarin hij eenige wenken geeft aan Z.-Afr. reizigers per Engelsch
stoomschip. Daarin heet het o.m. ook:
‘Lees vooral Hollandsch aan boord, dat wordt tegenwoordig mode. Op mijn reis
waren er Engelschen, die de Camera Obscura zaten of lagen te lezen; anderen lazen
hyper-moderne litteratuur, b.v. het sombere Getrouwd van Van Hulzen. Er zijn drie
bibliotheken aan boord, voor elke klasse één. Vraag naar Hollandsche boeken. Zijn
ze er nu nog niet, dan toch de volgende maand. Door eenige passagiers van de Saxon
werd n.l. den 24sten April een verzoekschrift ingediend bij den directeur van de
Union Castle Line om Hollandsche boeken. Daarop ontving schrijver dezes het
volgende antwoord (in het Engelsch natuurlijk):
‘Wij zullen dadelijk maatregelen nemen, om, zeg: een half dozijn deelen, althans
voor het begin, in elk van onze mailsteamer-bibliotheken te plaatsen’...

Nog eens ‘Eau de la Haye’.
De heer W. Lasonder schrijft ons, dat hij het niet zoo verkeerd vindt, wanneer een
Nederlandsch fabrikaat Eau de la Haye heet. De Duitschers nemen het den Keulschen
fabrikant evenmin kwalijk dat hij Eau de Cologne maakt.
De heer L. vergeet hierbij echter, dat J. Marie Farina, de uitvinder der Eau de
Cologne, geen Duitscher was en dat dit reukwater even groote faam zou hebben
gekregen, wanneer het Kölner Wasser was gedoopt.
Ten slotte zou de heer L. willen dat het A.N.V. minder het gebruik van vreemde
woorden bestreed en meer aandrong op het steunen van eigen nijverheid.
Het Verbond doet liever allebei.

Hoogzeevloot.
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In verschillende kranten vindt men telkens voor de groote schepen van de Duitsche
vloot gebruikt 't woord ‘hoogzee-vloot’, 't geen overgezet zijnde, luidt: hoch-see-flotte.
Waarom die niet genoemd ‘Volzee-vloot’? Ons volzee, in volle zee, enz. is bekend
genoeg.

Beroofd eigenschap.
Wat dit is zal de lezer misschien begrijpen als hij weet, dat 't een vertaling moet
verbeelden van ‘propriété privée’ (persoonlijk eigendom). 't Moet ergens in de
omstreken van Brussel aan den ingang van een buitenplaats staan.
Willen de Vlamingen met hun Nederlandsche opschriften indruk maken, dan is
een eerste eisch, dat ze zorgen voor bevoegde vertalers.

Nederlandsch onderwijs in den vreemde.
Het bestaan der Nederlandsche school te Buenos-Aires is door finantieelen steun
voor het grootste deel uit Argentinië zelf en voor een kleiner deel uit ons land voor
de eerste zes jaren nagenoeg verzekerd.
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In den heer A.C. Sonneveldt, hoofd eener school te Brouwershaven, werd reeds een
gewenscht hoofd dezer school gevonden, die bereid is herwaarts te gaan zoodra de
contracten in orde zullen zijn. Het Comité hier te lande heeft voor de oprichting dezer
school nog een bedrag van f 1000. - noodig.
Het bestaan eener welingerichte Hollandsche kolonie, ook onder de
werkliedenklasse, is èn voor onze landgenooten ginds èn voor ons nationaal verkeer
voor de toekomst van het hoogste gewicht.
Giften zullen daarom nog gaarne door het Comité ontvangen worden.
Het Comité bestaat uit de heeren: Mr. J.C. de Marez Oyens, oud-minister van W.,
H. en N. te 's Gravenhage, voorzitter; Mr. A.W. van Beek Calkoen te Utrecht; Dr.
Th. de Visser, lid der Tweede Kamer te 's Gravenhage; Ds. K. Fernhout te Utrecht
en Ds. J. van Lonkhuyzen te Rijswijk (Z.-H.), secretaris-penningmeester.
Giften zullen in dit blad verantwoord worden.

Boeken-Commissie.
De redactie vroeg den Secretaris der Boeken-Commissie of hij mededeelingen had
voor het Oct.-nr.
't Antwoord was... een klacht over gebrek aan belangstelling bij zooveel leden en
Afdeelingen.
Wij sporen daarom allen, die de werking der B.-C. te Rotterdam niet kennen, aan
tot kennismaking, die tot waardeering moet leiden.
Reeds honderden boekerijen werden in Zuid-Afrika gesticht en naar meer dan 100
plaatsen in de wereld worden geregeld boeken, kranten en tijdschriften gezonden.
Dat werd bereikt in ruim 6 jaar.
Wie de B.-C. helpt, steunt een der nuttigste instellingen van het A.N.V.
Op de voorzijde van den omslag vindt men haar doel omschreven.

Perzië.
Aan onzen Vertegenwoordiger te Teheran, den heer J.P. de Hoog, is door den nieuwen
Shah verleend: de orde van den Leeuw en de Zon van Perzië 2e klasse (groot kruis).

Drietalig!
De Kampioen meldt, dat de m é c a n i c i e n van de P r i n c e of Wales beboet is voor
te snel rijden.

Voor Afdeelingsavonden.
Om op te treden voor de Afdeelingen hebben zich de volgende personen aangemeld:
1. Mevr. E. Arntzen - Wafelbakker, Marnixkade 17, Amsterdam.
Voordrachtavonden op dramatisch, lyrisch en komisch gebied.
2. Mej. Anna F. van Bemmelen, Witte Singel 13, Leiden.
Voordracht over bepaalde reizen, met lichtbeelden.
3. Mevr. Jeanne Bergsma - Van Gorkom, 's Gravenhage.
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Holl. muziek- en zanguitvoering van haar kinderkoorklasse.
4. Mevr. Jacoba Flothuis - Van Dommelen, Middellandstraat 48 b, Rotterdam.
Avonden van lyrische en gewijde kunst; gemengde avonden; namiddaguurtjes
voor kinderen; de kunst van spreken, lezen en zeggen; klassieke en moderne
tooneelwerken.
5. Mevr. Johanna van Loon - Van den Berge, Bergweg 140, Rotterdam.
Voordracht over een reis door Vlaanderen met een motorboot; Zeeuwsche
avond; voordracht van verzen en proza van Noord- en Zuid-Nederlandsche
dichters.
6. Mej. Johanna van Peski, Koningin Emmakade 96, 's Gravenhage.
Lyrische en dramatische voordrachten.
7. Mevr. Truus Post, Nieuwe Tolsteeg 29, Amsterdam.
Voordracht van treurspelen en verzen (Nederlandsche, Vlaamsche en
Afrikaansche).

Meer opgaven voor deze lijst worden gaarne ingewacht bij de Administratie,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Vlaamschen sprekers wordt verzocht hun onderwerpen op te geven aan het
Secretariaat te Gent.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mr. Enklaar van Guericke, vroeger Bareng Djombang (Java).
Dr. A.E. Samson, vroeger Officier van Gezondheid, Paramaribo (thans in
Nederland).
A. Burink, vroeger 632 West 110 th. Street, Chicago.
E.W. Duyts, vroeger p/a. Laboratorium Dr. Werner Gabel, Kaiserstrasse 54,
Magdeburg.
M.V. Zwijsen, vroeger Colegio Santo Tomás, Willemstad (Curaçao).
M.C. Fauel, vroeger directeur Openbare Werken, Willemstad (Curaçao), (thans
in Nederland).
J.V.D. Werbata, vroeger fotograaf, Willemstad, (Curaçao) (thans in Indië).
J.W. Suringar, vroeger Poelestraat 47, Groningen (thans in Rotterdam).
E.E. Menger, vroeger Querstrasse 5, Leipzig.
K. Willemsen, vroeger Rozenstrasse 30, Bremen.
J.H. Crena Uiterwijk, vroeger Kapitein Commandant, Paramaribo (thans in
Nederland).
D. Coutinho, vroeger Landspraktizijn, Parimaribo (thans in Nederland).
J.J. Bueno de Mesquita, vroeger Commies Adm. van Financiën, Paramaribo
(thans in Nederland).
J.R. Berghuis, vroeger Hoogstraat 190, Wageningen (thans in Indië).
E.K. Plasschaert, vroeger Pension Flora, Karlstrasse 49 II, München.

Arbeidsbeurs.

Neerlandia. Jaargang 13

(Buiten verantwoordelijkheid van 't Hoofdbestuur).
Een bouwkundig ingenieur in Mexico, reeds 12 jaar practisch werkzaam bij het
inrichten van lood-, zink- en kopersmelterijen, biedt zich aan voor het bouwen van
smelterijen buiten de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Vlaamsch mijnbouwingenieur, ook gediplomeerd voor scheikunde, wenscht
betrekking te bekomen bij het onderwijs in Zuid-Afrika. Onze leden in Zuid-Afrika
worden aangezocht om ons mede te deelen of daartoe gelegengeid bestaat.
Vlaamsch scheikundig ingenieur wenscht betrekking te bekomen bij suiker-industrie
in Ned. Oost-Indië. Wie onder de leden daartoe den weg kan aanwijzen, weze zoo
goed het ons mee te deelen.
Vlaamsch landbouwingenieur, 27 jaar, op de hoogte van de practijk, hebbende
opgericht en bestuurd modelhoeve in prov. Antwerpen, wenscht betrekking bij Ned.
Oost-Indische plantage. Ook hiervoor wordt de hulp van leden ingeroepen.
(Zie voor de vorige aanvragen het Maart-, Aug.- en Sept.-nr.).
Het adres der belanghebbenden is te vernemen bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Nieuwe leden over September 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Mr. T.M.P. Rietstap, notaris, Leuvehaven 13,

Rotterdam.

J.Th. Gerlings, directeur van verschillende Stoomtram-Maatschappijen in O.-Indië, Den Haag.
Kanaalstraat 1,
G. Bensdorp, directeur Cacaofabriek Bensdorp & Co.,

Scheveningen.

J. Muysken, directeur Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel,
Oosterpark 75,

Amsterdam.

W.A.M. Kalkman Jr., Pharm. Doct. en Apotheker, Kattenburgerplein 12,

Amsterdam.

J.W. Bergansius, directeur Oranje Nassau-Levensverz., Keizersgracht 721,

Amsterdam.

F.A. Noggerath, directeur Theater Flora,

Amsterdam.

H. Groenier, notaris, Keizersgr. 696,

Amsterdam.

C. de Boer, uitgever,

Helder.

J.J.M. Smit, manufacturier, Kanaalweg 137-138,

Helder.

H.M. Beeckman, notaris, Weststraat 43,

Helder.

J. Maassen, Inspecteur der Registratie, 's Gravenlandsche Weg 38,

Hilversum.

A.J. Reeders, makelaar, Stationsstr. 20,

Hilversum.

Dr. M. Niemeyer, arts, Oude Enghweg 8,

Hilversum.

W.O. Burggraefer, eigenaar Café-Restaurant ‘De Kroon’,

Utrecht.

J.G. Jansen, Hotel ‘Kasteel van Antwerpen’,

Utrecht.

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

Gewone leden.
F.M. Tadema Wielandt, civiel-ingenieur, Jordensstraat Haarlem.
50,
Gerard Zalsman, concertzanger, Jordensstraat,

Haarlem.

H.P.A. Voorhoeve, boekhandelaar, Schiedamsche
Singel 16 a,

Rotterdam.

L.A. Mijnlieff, arts, Diergaardelaan 16 a,

Rotterdam.

Mr. A.L.N. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo,
Mauritsweg 44,

Rotterdam.
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F.C.M. Orth, tandarts, Diergaardelaan 28a,

Rotterdam.

P.J. Verlooy, Binnenweg 42,

Rotterdam.

K. de Grooth, Hotel ‘Continental’, Haringvliet 24 a,

Rotterdam.

Mr. J. de Raaydt, advocaat, Noordblaak 67,

Rotterdam.

L.K.C. de Haas, boekhandelaar, Tasmanstraat 147,

Den Haag.

Dr. H.B. Semmelink, arts, Sweelinckstraat 36,

Den Haag.

Corn. van der Sluys, sierkunstenaar, Laan van
N.O.-Indië 32,

Den Haag.

Evers & Co., verhuizingen enz., Schenkweg 5,

Den Haag.

J.J. Hofman, apotheker, Schenkweg 2,

Den Haag.

F.W. de Rooy, Pastoor, Wittenburgergracht 5,

Amsterdam.

A. Heldring, Sarphatikade 20,

Amsterdam.

C.E. Zur Mühlen, O.Z. Voorburgwal 127,

Amsterdam.

Mej. Rosalie H. de Boer, adv. en proc., Koninginneweg Amsterdam.
267,
Mr. Tj. Gonggrijp, advocaat, Utrechtsche straat 46,

Amsterdam.

F. Vriesendorp, comm. in effecten, O.Z. Voorburgwal Amsterdam.
127,
J.P. van Wisselingh, notaris, Keizersgracht 765,

Amsterdam.

A. Mackenzie, notaris, Keizersgr. 742,

Amsterdam.

J. Warmold Alingh, tandarts, Keizersgracht 764,

Amsterdam.

G. Kramer, notaris, Keizersgracht 740,

Amsterdam.

Mevr. de wed. J.F. Wolken, magazijn van manufacturen, Delft.
Oude Langedijk 4,
G. de Ven, apotheker, wethouder,

Helder.

G. Smeets, apotheker, Weststraat 59,

Helder.

L.H. Feenders, lid van den Gemeenteraad, Hoofdgracht Helder.
13,
J. van den Bosch, Schout bij Nacht, Buitenhaven 4,

Helder.

H.I. Boldingh, leeraar a/h. Kon. Instituut v/d. Marine, Helder.
Stationsweg 8,
I. Noë, ontvanger Directe Belastingen,

Helder.

Groenendijk, arts, Kanaalweg 76,

Helder.

Jacob Bakker Dz., handelaar in ijzerwaren, Spoorstraat Helder.
101,
H.F. Andriessen, muziekleeraar,

Hilversum.

I.H. Witzel, boekhandelaar,

Hilversum.
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J. Reddingius, boek- en kunsthandelaar, Langestraat,

Hilversum.

G. de Wit Wz., tapijtfabrikant, Langestraat 59 a,

Hilversum.

J. Willerding, Hotel ‘Hof van Holland’, Kerkbrink 1,

Hilversum.

J. van der Smit Jr., wijnhandelaar, Stationsstraat 4,

Hilversum.

A. Hovng, Maliesingel hoek Johan de Wittstraat,

Utrecht.

J.P.J. Gerritse, hoofd der Vakschool voor Kleermakers, Utrecht.
Oude Gracht 13 bis,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
B. Dik Jz., rijwielfabrikant, Nieuwe Weg,

Groningen.

G. Dik, rijwielfabrikant, Nieuwe Weg,

Groningen.

Beiden opg. door den heer Parijs.
J. van der Walt,
Mej. S. Smits, Toulonschelaan 42,

Dordrecht.

Th.G. van Hoogenhuyze, Prinses Mariestraat 15,

Den Haag.

Mej. M.L. van Dijk, Prinses Mariestr. 10,

Den Haag.

Opg. door den heer L. Jonker, Amsterdam.
Mr. J.B. Zuurdeeg, Plaats 11 a,

Den Haag.

F. Vosveld Jz., 2e Schuytstraat 198,

Den Haag.

Van der Meersch, Weteringschans 118,

Amsterdam.

Allen opg. door mej. H.
v.d. Meulen,

Amsterdam.

H.B.M. Sinnige, directeur Bijkantoor Amsterdam van Amsterdam.
de Nationale Levensverz. Bank, Achterburgwal 211,
Opg. door den heer J.A.
Snijders Jr.,

Amsterdam.

W.J. van der Kloet, Leidsche Kade 54,

Amsterdam.

S.A.E. van Lier, Prinsengracht 442,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
S. van Lier Ez.,
Mej. C.M. Cramer, Jacob Obrechtstr. 14 boven,

Amsterdam.

Opg. door den heer Paulus Amsterdam.
Müller,
G.F. van Kempen, Jacob Marisstr. 28,
Opg. door mej. S.J.C.
Buddingh,
J.L. Boekwijt, Muidergracht 14,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
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H.S. Kilsdonk, boekhouder correspondent,
Ruysdaelkade 75,

Amsterdam.

J. Koppies, Prinsenpad 85,

Zaandam.

O. Horst, cand. Ind. ambtenaar,

Leiden.

Allen opg. door den heer P.H. Stuurman, Zaandam.
W.G. Moggenstorm, cand. Ind. ambtenaar, Stille Rijn Leiden.
8,
Opg. door den heer M.L.
Moggenstorm,
Mej. G.R.J. Helfrick, Plantage 14,

Bloemendaal.
Leiden.

Opg. door den heer A.L. v. Leiden.
Blommestein,
Maurice Grondhout, litt.-stud., Hooglandsche
Kerkgracht 22,
Opg. door den heer C.A.
Frankamp,
Mej. E. Voorhoeve, Wester Singel 50,

Leiden.
Leiden.
Rotterdam.

Opg. door den heer H.P.A. Rotterdam.
Voorhoeve,
R.J. Castendijk, Barbarossastr 91 a,

Nijmegen.

J.J. van der Stoop, 1e machinist K.W.-I.M., Middenweg, Watergraafsmeer.
Opg. door den heer H.
Manuel,

Willemstad (Curaçao).
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B. Lechner, notaris, Parkstraat,

Arnhem.

Opg. door den heer J.
Lechner C.Sz.,
P. Leeuwenberg, directeur der Rijwielen
Automobielenfabriek ‘Simplex’,

Schiedam.
Heemstede.

Opg. door den heer J.A.
Snijders Jr.,
Dr. R. van der Meulen, Warande 71,

Amsterdam.
Schiedam.

Opg. door Dr. K. Heeringa, Schiedam.
Mevr. Bogaert, Nassaulaan,

Alkmaar.
Opg. door Dr. J.A. Vor der Alkmaar.
Hake,

Dr. R. v.d. Heyde, arts, Emmastraat,

Alkmaar.

A.T. Thomsen, Paardenmarkt 5,

Alkmaar.

Beiden opg. door Dr. J.W. Alkmaar.
Wicherink,
H. de Noo Bz., leeraar Cadettenschool,
Van Everdingenstraat,

Alkmaar.

Mej. B. Stam, Singel,

Sneek.

Dr. P. Groeneboom, Rector v/h. Gymnasium,
Stationsstraat,

Sneek.

Beiden opg. door Ds. V.
Loosjes,

Sneek.

Groep Ned. Antillen.
Beschermend lid.
Maurits Brandas, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Gewone leden.
W.A.Z.J. Zelle, directeur van Openbare Werken,

Willemstad (Curaçao).

J.H. Joncheer, koopman,

Willemstad (Curaçao).

R.F.W. Boskaljon, Gouvernementsklerk,

Willemstad (Curaçao).
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Opg. door den heer H.
Manuel,

Willemstad (Curaçao).

A. Emilio Goilo, onderwijzer,

Willemstad (Curaçao).

A.C. Goilo, koopman,

Willemstad (Curaçao).

E. Henriquez, marktmeester,

Willemstad (Curaçao).

John Everts, handelaar,

Willemstad (Curaçao).
Allen opg. door den heer
Jos. Martijn,

Willemstad (Curaçao).

J. Camilio Palm, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Charles S. Corsen, koopmansklerk,

Willemstad (Curaçao).

F.G. Mensing, kastelein,

Willemstad (Curaçao).
Allen opg. door den heer
James Corsen,

Willemstad (Curaçao).

N. van Meeteren, horlogemaker,

Willemstad (Curaçao).

Jacob E. de Pool, handelaar,

Willemstad (Curaçao).

H. van der Hoeven, assistent-loods,

Willemstad (Curaçao).

P.J.C. Lampe Jr., notarisklerk,

Willemstad (Curaçao).

Allen opg. door den heer
C.S. Gorsira J.P.Ez.,

Willemstad (Curaçao).

Vidal P. Torres, barbier,

Willemstad (Curaçao).

Leonardus S. Jetung, agentsklerk,

Willemstad (Curaçao).

Beiden opg. door den heer Willemstad (Curaçao).
S.M. Henriquez,
P.J. Lampe Croes, klerk,

Willemstad (Curaçao).

W.A. Hellmund, koopmansklerk,

Willemstad (Curaçao).

Beiden opg. door den heer Willemstad (Curaçao).
Frits Palm,
J.H. van Leent, Kapitein Luitenant ter Zee,

Willemstad (Curaçao).

C. Fock, Luitenant ter Zee 1e kl.,

Willemstad (Curaçao).

W. Lam, Luitenant ter Zee 1e kl.,

Willemstad (Curaçao).

A.J.W. van Anrooy, Luitenant ter Zee 2e kl.,

Willemstad (Curaçao).

Allen opg. door den heer
H.P. de Vries,

Willemstad (Curaçao).

Frederic Laclé, koopman,

Willemstad (Curaçao).

Th. van Sadelhoff, R.-K. Geestelijke,

Willemstad (Curaçao).

Beiden opg. door den heer Willemstad (Curaçao).
J.W.F. Peiliker,
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R. Beaujon Jr., rooimeester,

Willemstad (Curaçao).

Opg. door den heer L.C.
Kwartsz,
C.R. Vis, marechaussee,

Willemstad (Curaçao).
Willemstad Bonaire.

Groep Suriname.
Gewone leden.
F.P. Pietermaat, directeur van de Kol. Spoorwegen

Paramaribo.

Opg. door Mejonkvr. Joh.
Schuurbeque Boeye.
I.J. Bueno de Mesquita, Commies ter Administratie van Paramaribo.
Financiën,
Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

Paramaribo.

Buitenland.
Beschermende leden.
J.J. Symington, Bus 756,

Johannesburg
(Transv.).

H. Visscher, De Kortestraat, Braamfontein,

Johannesburg
(Transv.).

Beiden opg. door den heer D. Krabman,

Johannesburg
(Transv.).

Gewone leden.
Dirk Tensen,

Ontario, Oregon,
V.S.v.N.-A.
Opg. door Dr. W. van
Everdingen,

Rotterdam.

Dr. E. Sthamer,

Roodepoort (Transv.).

Dr. T.C. Visser, Bus 912,

Johannesburg (Transv.).

J.W. Xnoll, Bus 753,

Johannesburg (Transv.).

J.J. Raaff, Bus 203,

Johannesburg (Transv.).
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Allen opg. door den heer
D. Krabman,

Johannesburg (Transv.).

W.F. Miolée, P.B. 362,

Bulawayo, Rhodesia, Z.-A.

H.C. van Walbeek, Gesina,

Pretoria (Transv.).

Mej. Helena P. Geyer,
P.B. 39,

Bloemfontein (O.R.K.).

Opg. door den heer J.
Rasch,

Amsterdam.

L.A. Bellm, Markgrafenstrasse 22/23,

Berlijn S.W. 12.

S. de Levie, Braunsbergerstrasse 5 I,

Berlijn N.O. 55.

F. Schnabel, p/a. den heer Seidel, Rigaerstrasse 90,

Berlijn O 6.

John Drost, Siegfriedstrasse 2 I,

Lichtenberg bij Berlijn

Mej. Beatrice Eekhof, Hugenoot Kollege,

Wellington (K.K.).

Opg. door Dr. E.C. Godée Stellenbosch.
Molsbergen,
Van mogelijke fouten in namen of adressen wordt ver betering ingewacht
bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht

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.W. Roessingh van Iterson J.Az., Gang Chaulan 25, Weltevreden.
S u r i n a m e : Fred. Oudschans Dentz, P.B 131, Paramaribo.
N e d . A n t i l l e n : G.S. Gorsira J.P.Ez., Willemstad, Curaçao. (Afd. Aruba:
Secr. L.C. Kwartez).

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r l i j n : ‘Hollandsch Gezelschap’, P.J. v. Wielink, Strassburgerstrasse 2,
Berlijn N.
B l o e m f o n t e i n : H.H. v. Rooyen, P.B. 553.
B r e m e n : S. v. West, Neustadtwall 47.
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B u e n o s A i r e s : Vereen. ‘Wilhelmina’, Max van Hulsteyn, Calle Reconquista
459.
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.
F i u m e : R. Venema, Via Germania 219.
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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.
N i e u w -Yo r k : J. v. Folker, 360 St. Ann's Ave.
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.
R u m e n i ë : Ned. Ver., Secr. W.J.P.L. Gelpke, Strada Paleologu 28, Bucarest.
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.

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 n g k o k (Siam): W. Blankwaardt.
B a r c e l o n a (Spanje): Ary Kriens, Cosejo de Ciento 345.
B e t h l e h e m (Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent, voorloopig voor de heele
Kolonie.
C a i 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. Klauw, Süd-Russische Gesellschaft für Hanf- und
Seil-Industrie.
C h i n d i (Oostk. v. Afrika): R.W. Vroon.
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, Vice-Consul der Nederlanden.
C o r r e i o d e H a n h a (Afr. Occall Portug.): P. v.d. Smit (via Benguella).
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 (via
New-York),.
I r a p u a t o -G t o (Rep. Mexico): J. de Boer.
K a n s a s C i t y (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
L a G u a i r a (Venezuela): L. Raven Jr., adres firma Hellmund & Co.
L o n d e n : J.E.A. Reyneke van Stuwe, c/o. Mrs. L. Barrow, 18 Leinster Square,
Londen W.
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.
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P u e r t o C a b e l l o : C.C. Debrot.
R o m e : Dr. Gisbert Brom, directeur van het Ned. Historisch Instituut, 72
Frederico Cesi.
S a l z b e r g e n : J.H. Mekenkamp, Commies H.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 n t a F é (Argentinië): L. de Waal, Casilla de Correo 2.
S t o c k h o l m : M.P. Meerburg, Vice-Consul der Nederlanden.
Te h e r a n (Perzië): J.P. de Hoog.
T ó r r e o n , C o a h (Rep. Mexico): Frans Dingler, Apartado 274.
Ve n e t i ë (Italië): Leopoldo Bizio Gradenico, Consul van Nederland.
Yo k o h a m a (Japan): Wm. Holst & Co.

Nederlandsche Vereenigingen.
A n t w e r p e n : Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging ‘Hollandia’. Secr. J.A. Lantsheer, Löhergraben
8.
B e r l i j n : ‘Nederland en Oranje’, Französische Strasse 56 II.
B e r l i j n : Holl. Gezelschap, Seiten-Saal, Gebouw v/d. Berliner Lehrer-Verein.,
Alexander Platz, Berlijn C.
B r e m e r h a v e n : Ver. ‘Broederschap’, Voorz. Jan Kroeze, Adolfstr. 12, Leke
bij Bremerhaven.
B r u s s e l : Kleine Zavel 9 (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan 109).
D u s s e l d o r f : ‘In den Vreemde’, voorzitter J.J. Verbeeten, Erkraterstrasse
133 I.
F r a n k f u r t a/M.: Ver. ‘Nederland’, Secr. R.J. Bekkering, Scharnhorststrasse
1.
G e n t : Hollandsche Club, Café Pretoria, 1e Secr. E. van Tright, Kasteellaan
45.
G e n u a : Ned. Ver. Zetel Hotel Continental, Via Cairoli, secretaris B. van Praag,
P.B. 746.
J o h a n n e s b u r g : Secr. D. Krabman, P.B. 1741.
K a a p s t a d : ‘Hollandia’, Bus 1302.
K l e e f : Vereen. Nederland: Secr. W.J.H. v. Velthoven, Calcarerstr. 12.
L e i p z i g : Secr. O. Rompelman, Leipzig-Schleussig, Brockhausstr. 27 p.
L o n d e n N.: ‘Eensgezindheid’, Secr. J. de Haan, 1 Ampthill Square, Hampstead
Road.
L o n d e n W.: Secr. J. ten Doesschate, 31 Sackvillestreet, Piccadilly.
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 i e u w -Yo r k : Hollandsche Club, 47E 25th street.
N i e u w -Yo r k : ‘Eendracht maakt Macht’, Columbia Hall, 52 Lexington
Avenue.
P a n a m a : Liefdadigheidsvereeniging ‘Wilhelminafonds’, Secr. Jan Eskildsen,
P.B. 28.
P a r i j s : ‘Neerlandia’, Secr. Martin Pels, 205 Rue St. Honoré.
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P a t e r s o n (New-Jersey): ‘Tot Nut van 't Algemeen’, Rogowsky's Building,
210 Mainstr. (Vergadert eiken 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 a t e r s o n (New-Jersey): Vereeniging ‘Vriendenkring’. Secretaris J. Vos Lz.
P h i l a d e l p h i a : Holl. Ver. Secr. A.S. Plet.
P r e t o r i a : Secretaris F. Postma, Postbus 483.
R u m e n i ë : Secr. Mr. J.P.L. Gelpke, Strada Paleologu 28, Bucarest.
S t . P e t e r s b u r g : M. Mohr, secretaris, Jecateringofsky Prospekt. (Eens in de
maand bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar tijdelijk vertoevende
Nederlanders steeds welkom zijn).
S t o c 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 : 119 Noordlaan, telefoon 6250. (Secr.: Mr. W.A. Rutgers, Krijgslaan
109).
D u s s e l d o r f : Eerste Ned. Koopmansgilde in in Duitschland, Oststrasse
128-132, Dusseldorf 23.
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. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
M e l b o u r n e : ..........................................
N e w -Yo r k : Secr. T. Greidanus, 136 Watershed.
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.

Secretarissen der Afdeelingen van Groep Nederland.
A l k m a a r : Mevr. Bogaert - De Sturler de Frienisberg, Nassaulaan.
A m s t e r d a m : S. van Lier Ezn., Nassaukade 358.
A m s t e r d a m (Stud.-Afd.): J.W. te Winkel, Keizersgracht 48.
A m s t e r d a m (Vrije Universiteit): Jac. van Nes Cz., Oldenbarneveldtstr. 75.
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A r n h e m : W.G. Wieringa, Koningstraat 1.
B r e d a : W.J.L. Verhoeven, Veemarktstraat 27 a
D e l f t : D.H. van Everdingen, Oosteinde 154.
D e v e n t e r : Mr. I. Acquoy, Keizerstraat 26.
D o r d r e c h t : J. de Koning, Van Beverenstraat 7.
E i n d h o v e n : P.P.J.A. v.d. Putt, Willemstraat.
E n k h u i z e n : J.M. v.d. Hoogt, leeraar.
F i v e l i n g o : Mr. A.T. Vos, Appingedam.
G o u d a : J.H. v.d. Voort.
's G r a v e n h a g e : W.F. Gerdes Oosterbeek, Nicolaïstraat 50.
G r o n i n g e n : Mr. A. Rombach, A. Kerkhof 5.
G r o n i n g e n (Stud.-Afd.): G. Ritzema, Nieuwe Kerkhof 38.
H a a r l e m : Mr. J.D. Rutgers v.d. Loeff, Koninginneweg 11.
's H e r t o g e n b o s c h : Mejonkvr. A. Baronesse van Hugenpoth, Vuchterstraat
116.
H o o r n : R. van Duinen, Koepoortsweg 73 a.
K a m p e n : P.J.G. Brune, Vloeddijk 45.
L e e u w a r d e n : Mevr. A.C. v. Valkenburg - Gerdes Oosterbeek, Willemskade
13.
L e i d e n : Dr. J. Heinsius, Wasstraat 29.
L e i d e n (Stud.-Afd.): J. Knappert, Breestr. 140.
N i j m e g e n : C.M.V. Roothaan, Gemeente-Ontvanger.
O o s t -F l a k k é e : J.A. Habig, hoofd der school, Oude Tonge.
R o t t e r d a m : J.J. Griss, Walenburgerweg 47.
S c h i e d a m : Dr. C.R. Vermaas, Hoogstr. 198.
S n e e k : Ds. V. Loosjes.
U t r e c h t : Mej. Dr. C.C. v.d. Graft, Mauritsstr. 15.
U t r e c h t (Stud.-Afd.): J.J. Sprenger van Eyk, Oudkerkhof 44.
Wa g e n i n g e n (Stud.-Afd.): G.B.C. v.d. Feen, Hoogstraat 244 a.
Z a a n s t r e e k : Mevr. A.C. Veen - Brons, Stationsstraat 142, Zaandam.
Z u t p h e n : E. Werner, 2e Luit. Cavellerie, Beukerstr.
Z w o l l e : N.T. Carstens, Voorstraat 23.

Secretarissen Jongelieden-Afdeelingen van Groep Nederland.
A l k m a a r : Mej. Gerardien v.d. Speck Obreen, Stationsweg 32.
A m s t e r d a m : D.J. Rigterink, 2e Helmerstr. 111.
's G r a v e n h a g e : A. Crévecoeur, Oostenburg, Voorburg.
H a a r l e m : Mej. D. van Ommeren, Nieuwe Gracht.
R o t t e r d a m : E. de Bouter, Wijnhaven 35.
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Adressen der Secretarissen van de Takken van Groep België.
A a l s t : A. Buijs, Brusselschestraat.
A n t w e r p e n : J. Cox, Vrijheidstraat 16.
D o o r n i k : Maur. Neef, Grand Place 7.
C h a r l e r o i : R. Schmidt, 64 Boulevard, Jacques Bertrand.
G e n t : W. de Hovre, Laurentschool.
L a k e n -B r u s s e l : L. Delpire, St. Jorisstraat 65.
L a L o u v i è r e : Eerw. heer Jan Bernaerts, St. Jozefscollege.
L i e r : G. Moens, 19 Antwerpschestraat.
L o k e r e n : J. Libbrecht, Bestuurder Middelb. School.
M e c h e l e n : Dr. Herman Baccaert, 2 Potterij.
N a m e n : D. Claes, 12 Henri Blesstraat.
O o s t e n d e : Lefèvre, 34 Wetstraat.
N i j v e l : Eerw. heer Jan Belpaire, onder-pastoor, Faubourg de Bruxelles.
Nederlanders en Stamverwanten,
Bevordert de Vlaamsche Beweging door in Vlaanderen Nederlandsch te
spreken en in Uw briefwisseling met Vlaanderen het Nederlandsch te
gebruiken!
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Jan Hendrik Hofmeyr,
geb. te Kaapstad, 4 Julie 1845; overl. te Londen, 16 Oktober 1909.
Het vaderland getrouwe
Bleef hij tot in de dood.
O n z e J a n is niet meer!
In de morgen van Zaterdag, 16 Oktober, is hij, ver van zijn vaderland, de eeuwige
rust ingegaan.
Wie heeft dat kunnen denken? Wie, die hem daags te voren sprak, had dat
verwacht?
De dag te voren toch zag hem als naar gewoonte op de been, in de kleine kring
van zijn naasten en van de vrienden uit het verre vaderland, in Londen op bezoek.
Zelfs zijn verre vrienden vergat hij niet, want tot vrij laat nog, was hij die dag bezig
met zijn mailbrieven.
Enige uren later was hij uit de tijd.
Het bericht van zijn plotseling verscheiden overviel zijn vele vrienden in
Zuid-Afrika en elders zeker niet meer onverwacht dan ons hier in zijn onmiddellike
omgeving.
Woensdagmorgen ontving ik van mevr. Steyn een briefje, ons vragende die avond
met de president
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en haar in hun hotel door te brengen. Men verwachtte namelik een goede vriend uit
Nederland, aan wie men ons wilde voorstellen. Toen onze taxi voor de deur stilhield,
trad uit een andere, vlak vóór ons - de heer Hofmeyr.
‘Ziedaar de vriend uit Holland’, zei mijn vrouw.
‘Wat een aangename verrassing!’ hernam ik, terwijl we de heer Hofmeyr ongemerkt
op de voet volgden.
In de ontvangkamer troffen we echter werkelik een heer uit Nederland aan, één
van die vele vrienden van ons volk, die in de dagen van Zuid-Afrika's rouw met ons
hebben getreurd, daarbij een biezondere vriend van president Steyn. Het was de heer
Kröller een van de direkteuren van de bekende Batavier-lijn, die dageliks heen en
weer tussen Engeland en Nederland vaart.
Het was een Batavier, die president Steyn - zwak, gebroken, hulpeloos - naar
Nederland overbracht, toen hij aan het einde van de driejarige strijd naar Europa
overkwam, om in Nederland mediese hulp te vragen. Het was in een Batavier, dat
dr. Leyds indertijd het lijk van de oude zwerver - president Kruger - overbracht om,
zwervensmoe, in Zuid-Afrika's schoot zijn laatste slaap te slapen. Geen wonder dan,
dat iemand, die misschien dieper dan de overige elf uit het gewone dozijn voor zijn
volk voelt, in deze beide gebeurtenissen voldoende aanleiding vond, om zijn
woonstede te Stellenbosch te dopen: H u i z e B a t a v i e r !
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Ook de heer en mevrouw Hofmeyr waren die eigen Woensdag met een van de
Batavierboten van het vasteland teruggekeerd. Hij was aan het einde van de
werkzaamheden in verband met de toen wordende Unifikatie naar het Europeese
vasteland gegaan; had in Amsterdam het eerst van alle de in Nederland studerende
jonge Afrikaners om zich als gastheer in het Bible-Hotel verenigd, en was daarna
naar Bad Wildungen in Duitsland vertrokken om er enige weken lang de kuur te
doen.
Van daar schreef hij me op 30 September - het was kort nadat we alhier de tijding
hadden gekregen van het afsterven op 2 Sept. van de door ons allen zo geliefde
professor Hofmeyr - een merkwaardige brief, waarin enkele zinnen, betrekking
hebbende op deze
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gebeurtenis, voorkomen, die ik zo vrij ben hier over te schrijven:
‘Mijne gedachten zijn thans gedurig bezig met het heengaan van
Professor Hofmeyr. Hij was steeds zoo rechtop, fier, bedrijvig, levensvol,
dat zijn afsterven, niettegenstaande zijn bijna 83 jaren. mij even onverwacht
op het lijf kwam, als ware hij geen veertig. Wij zullen hem missen in v e l e
opzichten, maar w i j , zijn f a m i l i e leden, vooral als trooster in tijden van
bezoeking en droefheid. Zijn weerga aan krank- en doodbed heb ik nimmer
ontmoet. Het sterven verloor in zijn bijzijn bijna al zijn verschrikking.
Voor hem had de dood niets afschrikwekkends, en zijn eigen blijmoedig
gevoel op dat punt wist hij als i n t e g e v e n in zijn omstanders. Zijn
gedachtenis zal in menig hart lang, lang voortleven.’
Wat een in weinig woorden alles zeggende getuigenis! Hoe waar! Daarin lag voor
een goed deel de geheime kracht van de heer Hofmeyr als spreker en als schrijver.
Samen gingen we van president Steyn. Onze dames wandelden vooruit; wij
volgden. De heer Hofmeyr sprak me over allerlei, ook over zijn gezondheidstoestand,
die, zei hij, lang niet bevredigend was. De gewenste en verwachte baat had hij bij
de behandeling in Duitsland niet gevonden. De zeereis - hij zou 30 Oktober scheep
gaan - kon, wie weet, veel bijdragen tot herstel van krachten. En dan, de gedachte:
huistoe!
We spraken ook over de grote gebeurtenis van de jongste tijd, over de politieke
eenwording van Zuid-Afrika en wat die aan dure verplichtingen met zich meebrengt:
voorop, de gebruikmaking van onze zwaarverkregen taalrechten. We spraken ook
over de aanstaande verkiezing van leden voor het eerste Unieparlement, over het
eerste ministerie en wat niet al.
We kwamen waar onze wegen scheiden. We zouden elkaar de volgende avond
weer zien bij hem aan huis: 3, Whitehall Court. Mevrouw en hij waren alleen; de
jonge nicht, mej. Hofmeyr, was nog niet terug van het vasteland, maar kon elke dag
komen. Ze kwam, op Zaterdagmorgen, omtrent een kwartier voor zijn dood aan.
Het gesprek van die Donderdagavond liep over allerlei. Het is me nu, na al wat er
zo kort daarop gebeurd is, als zat ik, zonder het te weten, te luisteren naar een stem
uit het graf!
Bij het scheiden spraken we af, elkaar Zondag weer te zien. De Zondag is in
Londen, voor wie niet naar kerk gaat, spreekwoordelik saai. Wij zouden echter samen
gaan kerken, bij dr. de la Faille, van de Hollandse kerk in Austin Friars. De heer
Hofmeyr kende de dominee; ten minste hij had hem bij gelegenheid van een vorig
bezoek ontmoet, en zou hem graag horen. Ook president en mevr. Steyn zouden
meegaan.
Dat was de afspraak Toen de Zondag kwam, had de heer Hofmeyr zijn laatste
Zondag op aarde reeds beleefd.
Zaterdagmorgen viel de slag.
Ik ging president Steyn in de namiddag zien, om af te spreken omtrent de volgende
dag. Hij trad de kamer binnen met de vraag: ‘Is 't niet treurig?’
‘Wat? Het weer?’, vroeg mijn vrouw met het oog op de regen buiten.
‘Neen, van meneer Hofmeyr. Weet u 't dan niet? Men heeft toch getelefoneerd.’
Een ogenblik later, en we wisten van het verlies waar duizenden om treuren.
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En sedert hebben we aan niets anders gedacht.
Donderdag wordt aan het sterfhuis een korte lijkdienst in de Hollandse taal
gehouden. Daarna wordt het stoffelik overschot van de grote volksvriend vervoerd
naar de boot om, evenals dat van zijn grote tijdgenoot, Paul Kruger, in het land hun
zo lief te rusten. President en mevr. Steyn vergezellen de treurende weduwe en nicht
van hem, die in dienst van zijn land de lange reis hierheen ondernam en tans
terugkeert, zijn taak volbracht, om een laatste rustplaats te vinden aan de voet van
de oude Tafelberg, in de schoot van de grond hem dierbaar bovenal.
Over zijn betekenis als politicus, zijn verdiensten als volksleider, spreek ik niet.
Dat voegt anderen, meer bevoegd te spreken en te oordelen dan iemand, die tot nog
toe gelukkig genoeg is geweest, zich buiten het politieke strijdperk om te bewegen.
Over Jan Hofmeyr als vriend en kampvechter voor de rechten van zijn taal mag
ik niet zwijgen. Tegenover zijn taal wist hij zijn plaats. Met het zwaard aan de zij,
dat is, met de pen in de hand, met het woord op de tong, met geheel zijn hart wist
hij in de bres te treden, waar het gold de belangen en de rechten van zijn taal te
verdedigen. Aan hem toch is het te danken, dat er sedert 1881 in het Kaapse Parlement
Hollands m a g worden gesproken. Op het Taalmonument te Burgersdorp prijkt dies,
niet onverdiend, zijn naam naast die van de twee andere kloeke
volksvertegenwoordigers van die dagen, aan wier moed en beleid de eer van deze
daad toekomt. In 1890 werd, mede door zijn toedoen, de Z.A. Taalbond opgericht.
Hoe hij dit lichaam tot op de dag van zijn dood toe heeft gesteund, zullen mannen
als prof. de Vos en prof. Moorrees, die van het begin met hem in het Bestuur van de
Taalbond hebben gezeten, dankbaar en geredelik getuigen. Toen in 1903 het pleit
voor de invoering van de Vereenvoudigde Schrijftaal was gewonnen, trad Jan Hofmeyr
andermaal aan de spits, om de officiële erkenning van de verschillende departementen
van onderwijs in Zuid-Afrika en van de Raad van de Kaapse Universiteit te vragen
en te verkrijgen voor de vereenvoudigde vorm van onze schrijftaal, die tans op alle
scholen door de lengte en breedte van het land gebruikt wordt. Aan zijn persoonlike
invloed vooral is het te danken, dat het Victoria-kollege te Stellenbosch van alle
inrichtingen voor hoger onderwijs in Zuid-Afrika de eerste is geweest, om in het
bezit te komen van een volle leerstoel voor de Hollandse Taal- en Letterkunde. Een
van zijn laatste diensten de taal bewezen, was de pasgestichte Z.A. A k a d e m i e
v o o r Ta a l , L e t t e r e n e n G e s c h i e d e n i s mede te helpen oprichten. En toen,
na zijn vertrek naar Engeland, op het kongres te Bloemfontein de voorgestelde
stichting tot stand kwam, werd de heer Hofmeyr al dadelik gekozen als een van de
dertig mannen, uit wie de eerste Akademie zal bestaan.
Dàt en veel meer dan dat zijn dingen, die ik weet en die ik met oprechte
dankbaarheid en innige weemoed getuig, waar Zuid-Afrika andermaal weent over
het verlies van een van haar grootste zonen.
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Wat men ook van anderen zegge, Jan Hofmeyr daalt ten grave, geacht en bewonderd
door vriend en vijand, beweend en bemind door land en volk.
Op wie zal zijn mantel vallen? Die man moet brein en benen hebben.
L o n d e n , 18 Oktober 1909.
W.J. VILJOEN.

Marokko.
Den 6en October l.l. was de heer W.L.F.C. Ridder van Rappard, Hr. Ms. buitengewoon
gezant en gevolmachtigd minister te Tanger, met verlof hier te lande, voor
belanghebbenden bij den handel op Marokko te spreken in een der lokalen van de
afd. Handel van het Departement van Landbouw.
Dien dag zijn ook wij opgegaan naar de Lange Houtstraat. Al dadelijk
verwonderden wij ons, dat zoovele belanghebbenden waren opgekomen. Lang hebben
wij over die belangstelling van den Nederlandschen handel in Noord-Afrika kunnen
nadenken; want bijna twee uren moesten wij wachten alvorens het onze beurt was
om tot den gezant te worden toegelaten.
Dadelijk waren wij midden in een zeer belangwekkend onderhoud, dat de jonge
diplomaat ons met groote bereidwilligheid toestond.
Onze eerste vraag gold de in Marokko wonende Nederlanders.
‘Weinig menschen hier te lande weten, dat er daar een betrekkelijk groote
Nederlandsche Kolonie is’, vertelde de heer Van Rappard, ‘waarvan geen der leden
echter Nederlandsch spreekt. In 1715 heeft zich een Amsterdamsche Israëliet, Isracher
Bendelac in Marokko gevestigd, daar is hij getrouwd met een inwoonster van het
land. Dit geslacht Bendelac bestaat nog en heeft zich door geheel Marokko verspreid,
maar het is chauvinistisch Nederlandsch gebleven.
Ter gelegenheid van Oranjefeesten komen alle leden hun opwachting maken bij
den vertegenwoordiger van Nederland, en toen ik benoemd werd, hebben zij een
adres van dankbetuiging aan de Regeering gezonden voor de aanstelling van een
buitengewoon gezant. Wanneer ik straks terugkeer, staan zij allen den
vertegenwoordiger van het oude moederland weer op te wachten, vooraan het
eerbiedwaardige hoofd der familie in zijn schilderachtige kleederdracht.’
‘Zijn er nog andere Nederlanders?’
‘Neen, alleen de agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland en van den
Rotterdamschen Lloyd.’
Toen raakte het gesprek op het land zelf.
‘Marokko is een land met veel toekomst. Andere volken hebben dit reeds ingezien.
België drijft er reeds sedert 20 jaren handel en heeft er een belangrijk afzetgebied
zijner goederen gevonden. Ook Duitschland doet groote zaken. Nederland begint
langzamerhand de beteekenis van Marokko in te zien voor den handel. Maar 't spijt
me, dat ik 't zeggen moet: onze Nederlandsche kooplui hebben zoo weinig
ondernemingsgeest. Ik ben nu twee en een half jaar daar en heb in dien tijd gezien,
hoe de scheepvaart en de handel van andere volken snel toenemen. Ik wilde, dat ik
de Nederlandsche koopmanswereld kon overtuigen, dat in Marokko belangrijke
zaken zijn te doen. 't Schijnt wel alsof men niet durft.’
‘Maar er is toch reeds een groote Haagsche firma, die haar betrekkingen ook tot
Marokko heeft uitgestrekt?’
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‘Zeker, en die firma toont bewonderenswaardige geestkracht. Zij weet van
aanpakken. Er zijn er meer, die handel drijven met Marokko. Maar de meeste
Hollandsche handelaren willen zich niet aanpassen aan de wenschen en gebruiken
van het land, waarmee ze zaken doen. Als het volk in Marokko geen goede suiker
wil, maar alleen een bepaald soort slechte suiker, dan zegt de Hollandsche koopman:
die lever ik niet. Doch de Marokkaan wil onze goede suiker niet, en gaat dus naar
een handelaar van andere nationaliteit, die hem wèl die bizondere soort suiker
verkoopt. Zoo gaat 't met alles.
Dit is een verkeerde eerzucht’, merkten wij op.
‘Die te meer te betreuren is, omdat de Hollanders over het algemeen uitstekend
staan aangeschreven. Onze betrekkingen met de Mooren dagteekenen reeds uit de
17e eeuw. Onze gemeenschappelijke vijand dier dagen, de Spanjaard, bracht ons te
zamen. Enkele artikelen zijn alleen goed, wanneer ze uit Holland komen. Het
Hollandsche kruit is - om een voorbeeld te noemen - voor den Marokkaan het beste.
Toen de Gelderland in Tanger kwam, moest zij, om het getij, eenigen tijd buiten de
haven blijven liggen. Zij loste echter de gebruikelijke saluutschoten, waarvan het
geluid door den sterken oosten wind diep het land werd ingedragen. Den volgenden
dag kwam mijn inlandsche tolk vertellen, hoe de Mooren buiten de stad zeiden, dat
men dadelijk had kunnen hooren dat het Hollandsch kruit was, waarmee was
geschoten.
Hoe de Hollanders geacht zijn, blijkt hieruit. Toen de troebelen op het hevigst
waren en geen Europeaan zich buiten de stad kon wagen, reed ik geheel alleen ver
naar buiten en nooit is mij iets gedaan.’
‘Omdat u een Hollander is?’
‘Om geen andere reden.’
‘Maar welken handel zou Nederland dan op Marokko kunnen drijven?’
‘Wij zouden suiker en kaarsen kunnen invoeren bij groote hoeveelheden, voor het
binnenland, en gerst kunnen uitvoeren. Marokko kan eenmaal de graanschuur worden
van Europa. Wanneer de oogst er goed is, kan men de gerst van uitmuntende
hoedanigheid bijna voor niets koopen; want de verbouwers weten er geen raad mee.
Duitschland trekt hiervan reeds partij en verscheept verbazend veel gerst naar
Europeesche havens. Ik betreur 't altijd, dat Nederland de gelegenheid niet aangrijpt,
en zou het de menschen hier wel willen instampen, welk een prachtige kans er voor
den Hollandschen handel in Marokko is.
Ik zelf ben daarvan zoo innig overtuigd. Ik zou willen dat er veel Nederlanders
gebruik maakten van de zeldzaam goedkoope uitstapjes der verschillende
stoomvaart-maatschappijen naar Tanger en van daar naar Marseille en dan over land
naar Holland terug. Dan zou Marokko bij ons te lande meer be-
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kend worden, want het Engelsche spreekwoord blijft waar: ‘trade follows the flag.’
‘Zijn er nog sporen van onze oude betrekkingen met de Mooren?’
‘Neen, zoover ik weet niet. Alleen is er in Marokko ongelooflijk veel blauw
porcelein, dat door kapers van Hollandsche schepen is buitgemaakt en naar het
binnenland is gesleept.’
Dankend voor het zeer belangwekkende onderhoud, namen wij ten slotte afscheid
van dezen diplomaat, die met zoo klemmende overtuiging ons had gesproken van
Nederlands belang in het land, waar hij onze natie vertegenwoordigt. Dien dank
herhalen wij hier schriftelijk en wij uiten den wensch, dat het den heer Ridder van
Rappard moge gelukken bij den Nederlandschen handel eindelijk den
oud-Hollandschen ondernemingsgeest wakker te roepen. Aan zijn stem en arbeid zal
het niet liggen.

De oud-Hollandsche bouwtrant van Friedrichstadt a.d. Eider.

Friedrichstadt: De Groenmarkt vóór 1850.

I.
Het doel van 't hier volgend artikel is, in vaderlandsche kringen belangstelling te
wekken voor het eigenaardig Hollandsche karakter, dat het door Nederlanders
gestichte Friedrichstadt a.d. Eider kenmerkt.
Dr. R. Haupt schrijft in zijn ‘Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz
Schleswig-Holstein’, dat men zich in vroeger jaren te Friedrichstadt geheel en al in
een Hollandsch milieu verplaatst zag. ‘De huizen, trappen, leuningen, deurkloppers,
de in verschillende kleuren beschilderde deuren en vensterluiken waren Hollandsch.
Zoo was het nog in 1850. Toen heeft, helaas, het bombardement van 27 September
tot 4 October de door de Denen bezette en versterkte stad voor 't grootste deel in asch
gelegd, en dien slag kwam ze nooit weer te boven. De herbouw geschiedde in de
armelijke vormen van den “Biedermannstijl”. Een paar nieuwe bouwwerken aan de
Z.W. zijde der stad hebben haar uiterlijk slechts in haar nadeel veranderd’.
Gelukkig is de belangstelling voor de typische bouworde van Friedrichstadt bij
een deel harer ewoners herleefd. Waarschijnlijk interesseert ons eigenaardige stadje,
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bij nadere kennismaking, ook een deel der lezers van Neerlandia. Een artikel over
de Treene- en Eiderstad moge daartoe in dit tijdschrift een plaats vinden.
Ik dacht, het best een levendig beeld te kunnen geven door een reeks van cliché's
bijeen te brengen van de merkwaardigste hoekjes mijner woonplaats, en gaf er de
voorkeur aan als bijschrift een opstel van den Bauinspektor Paul Krause te vertalen
en daar eenige nadere mededeelingen aan te verbinden. Immers is het beter, een
autoriteit zelf te laten spreken dan, als leek, een, noodzakelijk onzelfstandig bewerkt,
artikel over bouwstijl ten beste te geven. Het hier volgende is, met toestemming van
den schrijver, uit Mühlkes boek ‘Von Nordischer Baukunst’ overgenomen.
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De Vereeniging van water en land, die Nederland zijn eigenaardig karakter verleent,
beheerscht ook langs de geheele Duitsche noordzeekust de plaatselijke gesteldheid
tot aan de Deensche grenzen.
Het is daarom niet te verwonderen, dat men in beide streken, zoowel in de stad
als op het land, veel overeenkomst vindt.
Bovendien stroomden uit het oudere nederrijnsche cultuurgebied den bewoners
der Sleeswijk-Holsteinsche kusten blijvende gaven van verschillenden aard toe. Daar,
in de Nederlanden, zijn vele Duitschers in menigen tak van kunstnijverheid gevormd.
Wandtegels, vaatwerk en ander huisraad, ja ook groote kunstwerken, zooals het
Frederiksgedenkteeken

Het Raadhuis vóór 1850.

in den Dom te Sleeswijk, kwamen uit die streken en dienden den thuisgeblevenen
als voorbeelden voor eigen werk. Reeds in de 12e eeuw kwamen er Hollanders over,
die door dijkbouw de vruchtbare kleilanden
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Plattegrond van Friedrichstadt, 1852.
(De oude Hollandsche namen zijn thans door Duitsche vervangen).

aan de Elbe tegen de zee beschermden.
Zelfs hebben ze aan de westkust een stad gebouwd.
Dat gebeurde in 1621, aan de Eider, toen hertog Frederik III van Schleswig Gottorp, Hollandschen Gereformeerden, die om hun Remonstrantsche opvattingen
uitgeweken waren, hier een nieuwe woonplaats gaf. ‘Frederikstad’ was een vrijplaats
voor de belijders van zeer uiteenloopende godsdiensten. Spoedig vestigden er zich,
naast de Remonstranten, Joden, Lutheranen, Katholieken, Kwakers en Doopsgezinden.
De Remonstranten vormden oorspronkelijk de meerderheid, maar, toen hun in Holland
weer meer vrijheid gelaten werd, trokken de meeste welgestelde burgers spoedig
naar het vaderland terug. Ook andere tegenspoeden, oorlog en stormvloeden,
belemmerden den bloei dien de hertog de stad had toegedacht. De laatste ramp was
het bombardement, in den herfst
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van 1850, waarbij de Sleeswijk-Holsteiners hun vervloeiende kracht geheel en al
aan de door de Denen bezette stad verspilden, en de halve stad in aschlegden.
Midden in den groenen ‘Marsch’ aan den rechteroever van de Eider, zoo dicht bij
de monding der rivier, dat de zeeschepen de stad bij vloed bereiken konden, werd
Frederikstad gebouwd; de plaatselijke gesteldheid gaf overvloedig gelegenheid, de
vaderl. waterbouwkunde in praktijk te brengen. De Treene, die vroeger een eind
verder stroomafwaarts in de Eider uitmondde, werd afgedamd, en

Brug over den Burggraben; op den achtergrond de Luthersche Kerk.

door sluizen tegen de willekeur van ebbe en vloed beschermd. De daartoe gegraven
verbindingskanalen gaven de hoofdlijnen voor het plan der stad aan. De grachten
zijn ook heden nog met regelmatige boomrijen beplant en geven aan het kleine,
zindelijke stadje zijn eigenaardig buitenlandsch voorkomen, dat de aandacht van de
bezoekers boeit. Erger dan de bodem hebben de bouwwerken het in den loop der
tijden moeten ontgelden.
Van de kerken weet Haupt te berichten, dat vele versieringen van de v e r w o e s t e
k e r k e n afkomstig zijn, die aan de w e s t k u s t door de zee van haar dorpen en
gemeenten beroofd werden (Dat kan alleen

Oude Remonstrantsche Kerk vóór 1850.
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van de Luthersche en van de vroegere Remonstrantsche kerk gelden; de eerste heeft
een van rotsblokken gebouwden toren; de oude Remonstrantsche Kerk was een
typisch Oud-Hollandsch gebouw met twee frontgevels, in wier midden een tamelijk
hooge houten toren gebouwd was.
Deze kerk, waarvan bijgaande afbeelding het inwendige voorstelt, werd in 1850
in brand geschoten en later door een geheel nieuwe, een ‘stattlichen Putzbau im
antikisierenden Charakter des 18. Jahrhunderts’, zegt Haupt. vervangen. (Noot v.d.
vertaler).
Er zijn niet veel woonhuizen uit den eersten Hollandschen tijd overgebleven. In
1902 moest weer een eenvoudig, maar deftig en goed onderhouden huis voor een
nieuw wijken (zie afb. blz. 243). De voordeur en de twee vensters aan de rechterzijde
behoorden tot het ruime voorhuis (hier Diele = deel genoemd), op den achtergrond
zag men door een venster in de kelderkeuken; trapjes voerden er heen; eveneens
leidden in de gang zichtbare trappen naar de lage tusschenverdiepingen en de
bovenkamers. Uit het aangrenzende huis werd de betimmering van een kamer voor
het Flensburger museum aangekocht. (Men vindt daar in het voorhuis nog een
eigenaardige betimmering). In andere huizen treft men gebeeldhouwde deuren aan;
vooral vindt men nog veel versieringen met Hollandsche tegels, onder anderen een
wand, waarin het bekende motief een vogelkooi met een kanarie, gemetseld is.
Het gebouw, dat wel van 't begin af het rijkste der stad geweest zal zijn, is gelukkig
bewaard gebleven. 't Is de zoogenaamde ‘Alte Münze’, in 't bezit van de Doopsgezinde
gemeente.
Dit huis werd 1626 door den stadhouder van Moersbergen gebouwd; diens dochter
gaf reeds ongeveer 1645 de zaal in den achtervleugel ten gebruike aan de Luthersche
Gemeente. In het jaar 1652 kochten de Doopsgezinden het grondstuk en richten de
zaal tot kerk in. Dit deel van het gebouw bevatte, volgens de overlevering, de salons
van den Stadhouder; waar-
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schijnlijk ook de overige woonkamers. Terwijl de wenteltrap reeds tot het
oorspronkelijke plan behoorde,

Huis aan den Burggraben, voor eenige jaren afgebroken. (Met toestemming van Wilhelm Ernst &
Sohn overgenomen uit ‘Mühlke: Von nordischer Volkskunst’).

dagteekent de kerkekamer (nog steeds ‘das kammertje’ genoemd) van de verbouwing
in 1708.
(Slot volgt).
F r i e d r i c h s t a d t , 1909.
F. PONT.

Noord-Nederland.
Nationale karakterloosheid.
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Voor ‘De nieuwe Taalgids’ heeft de heer K. Veenenbos een opstel over Germanismen1)
geschreven, waarop ik hier even de aandacht wil vestigen, omdat er zo duidelik in
wordt aangetoond wat de grondslag moet zijn van onze strijd tegen het misbruik van
vreemde woorden. Nog veel te veel mensen - puristen zowel als gematigden of
onverschilligen - maken zich van die strijd een glad verkeerde voorstelling2). Zij
menen, dat het ons louter er om te doen is ettelike vreemde woorden uit spreek- en
schrijftaal te weren en dat wij dus tevreden zouden zijn indien een hoogste gezag het
gebruik van dergelike woorden eenvoudig verbood.
Het bestaan van deze opvatting blijkt mij haast dageliks, wanneer de een of ander,
die mij te woord staat, hetzij verontschuldigingen aanbiedt voor het bezigen van een
vreemd woord, hetzij de opmerking maakt, dat ik zelf nog al eens woorden van
uitheemse oorsprong in de mond of in de pen heb.
Toch is deze opvatting geheel onjuist.
Moet het nog betoogd worden, dat elke taal de invloed van andere talen ondergaat,
dat voor de taal van een klein volk die invloed gevaarliker is dan voor de taal van
een groot en dat die invloed toeneemt, naarmate het verkeer tussen de volken
gemakkeliker wordt? Mij dunkt van neen. Tot iemand dus, die de eis stelde: maak
uw taal weer volkomen zuiver, zou men de vraag moeten richten: vertel mij eerst
wanneer die taal volkomen zuiver is geweest. En wie een willekeurig tijdstip zou
willen aannemen om later ingedrongen woorden te kunnen afwijzen, zou zich
genoodzaakt zien tal van zeer bruikbare woorden uit de taal te verbannen. Want de
invloed van een vreemde taal mag gevaarlik zijn, hij is ook nuttig, heeft ook een
verrijking van de eigen taal ten gevolge. Moet nu echter hieruit worden afgeleid, dat
voor vreemde woorden de deur zo wijd mogelik dient te worden opengezet? Volstrekt
niet. Maar hoe dan te onderscheiden tussen vreemde woorden, die geweerd en vreemde
woorden, die toegelaten moeten worden?
Op deze vraag nu geeft de heer Veenenbos het juiste antwoord1) waar hij schrijft:
‘Wij wezen er al op dat het slechte germanisme bestaat in een klakkeloze,
karakterloze navolging van Duitse voorbeelden, uit modezucht, of gemakzucht, in
vluchtig geschrijf, in slordige vertalingen. De slechtste germanismen zijn daarom
niet zo gevaarlik, omdat het p a p i e r e n germanismen zijn. Maar ook die kunnen
door navolging zich verbreiden. Zulk germanisme wordt in de wortel aangetast door
vluchtigheid en slordigheid tegen te gaan, door aan te dringen op nauwkeurigheid
van uitdrukking. En bovenal door de leerlingen in te prenten: wees ook in schriftelike
uitdrukking n a t u u r l i k : geen d e f t i g -doen, geen m o o i d oen, geen na-doen!’
Uit de laatste zin van dit antwoord is de gevolgtrekking te maken, dat het gevaar
niet zozeer schuilt in het binnendringen van enkele uitheemse woorden dan wel in
de wijze waarop dit binnendrirgen tot stand komt. Wat bestreden moet worden is
dus het verkeerde streven en in aansluiding bij de heer Veenenbos, die deftig-doen,
mooi-doen, na doen, met andere woorden aanstellerige en karakterloze navolging
van vreemde voorbeelden een gevaar acht voor onze taal, wens ik er op te wijzen,
dat niet alleen onze taal, maar ons zelfstandig karakter en ten slotte ons zelfstandig
bestaan wordt bedreigd, als men niet gaat inzien hoe dwaas, hoe onwaardig, hoe
1) Hoe zijn Germanismen te beschouwen.
2) Het spreekt van zelf, dat ik hier mijn persoonlike mening neerschrijf, maar 't zou me
verwonderen als die mening geen weerklank vond in de boezem van de Kommissie ingesteld
om het misbruik van vreemde woorden te weren.
1) Al heeft de heer Veenenbos 't uitsluitend over germanismen, zijn redenering geldt voor het
gebruik van alle vreemde woorden.
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zelfvernederend ons pronken met geleende veren, onze verblindheid voor eigen goed,
ons jammerlik na-praten en naapen is.
Geen gevaar zou te duchten zijn als van tijd tot tijd een of meer vreemde woorden
onze taal van zelf binnenslopen. Meestal zouden ze wel in een behoefte voorzien en
deden ze dit niet, dan zouden ze ook wel weer van zelf verdwijnen. Maar het valt
niet te ontkennen, dat bij ons in de meeste gevallen de vreemde woorden ingehaald
worden uit mooi doenerij, geleerd vertoon, slordigheid en na-äap-lust. En daardoor
is 't, dat een volk zich belachelik maakt en zijn eigen karakter ondermijnt.
Ieder, die school is gegaan, heeft wel kinderen leren kennen, die niet biezonder
zwak of teer waren, maar toch achter anderen wegkropen, anderen vleiden, nadeden.
En hij heeft er ook leren kennen, die wel zwak, misschien zelfs mismaakt waren,
maar toch zich durfden tonen, toch sterke tegenstanders onder de ogen durfden
komen, toch zich zelf bleven. De eersten werden, ondanks al hun gevlei geminacht;
de laatsten ondanks hun zwakheid geacht. Wij, Nederlanders, konden tot de laatste
soort behoren; waarom doen wij dan zo vaak ons best in de eerste te worden
gerangschikt? Waarom doen wij dan zo druk aan zelf-minachting? Of is 't iets anders
dan zelf-minachting als we menen ons deftiger, beter,
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voornamer te kunnen voordoen door een vreemde taal te gebruiken in ons land of
met vreemde woorden onze taal te doorspekken?
O, ik weet 't: de winkelier zegt, dat het kopend publiek de vreemde taal en de
vreemde waar van hem eist1) en het publiek gelooft, dat in de winkels met opschrift
in vreemde taal ook altijd de beste waren zijn te verkrijgen. Maar winkeliers en
publiek misleiden zowel elkander als zich zelf en ten slotte ons gehele volk. De
winkelier, doordat hij doorgaans niet uitsluitend vreemde waar verkoopt, ja dikwels
Nederlandse waar voor vreemde uitgeelt en ook niet uitsluitend ter wille van het
publiek vreemde woorden gebruikt, maar in den regel zelf meent zich daardoor
voornamer voor te doen; het publiek, doordat het toch dikwels Nederlandse waar
koopt en gebruikt zonder dit te weten, terwijl het de winkelier tot dat bedrog
noodzaakt, en doordat het op de keper beschouwd slechts deugdelike waar verlangend,
de konkurentie met het buitenland voor hen, die in Nederland zulke deugdelike waar
willen voortbrengen moeilik, zo niet onmogelik maakt. We leven dus in de verkeerde
sirkelgang, dat het publiek de neus optrekt voor al wat Nederlands is en dat juist dit
neus-op-trekken het peil van al wat Nederlands is verlaagt2). En deze sirkelgang kan
alleen verbroken worden door beide partijen tegelijk, als de ene in het Nederlands
Nederlandse waar gaat eisen en de andere Nederlandse waar in het Nederlands gaat
te koop stellen en aanprijzen. Ze lang een blinde vooringenomenheid voor al wat
vreemd is ons blijft beheersen moet het echte, het eigene zich voordoen als iets
vreemds of zich vergenoegen met een plaats op de tweede rang.
Het Nederlandse volk wordt dikwels gehekeld en bespot Aan wie de schuld? Schijn
aar aan de vreemdelingen, die omtrent ons volk onjuiste begrippen koesteren; in
werkelikheid aan de Nederlanders zelf, die er prijs op stellen dat omtrent ons volk
vernederende opvattingen in de vreemde wortel schieten. Waarom verneemt men
omtrent Noren en Denen nooit zulke dwaze verhalen als omtrent ons? Omdat Noren
en Denen zich zelf durven zijn, wat hun eigen is in ere durven houden, er prijs op
stellen flink oorspronkelik voor den dag te komen en daarom van anderen achting
durven eisen.
En nu zegge men niet: het zit 'm toch niet alleen en zelfs niet voornamelik in de
taal.
't Is waar: een Zwitser heeft geen eigen taal3) en toch is een Zwitser veel
zelfstandiger, veel nationaler gezind dan wij. Maar een Zwitser bezit dan ook een
zeer krachtig nationaal karakter en dat hebben wij, ondanks al ons gejuich en
geschreeuw op nationale feesten... niet. Wij, die op het voorrecht van een eigen taal
kunnen bogen, moesten dit bezit van het machtigste wapen om onze zelfstandigheid,
onze vrijheid te verdedigen op hoge prijs stellen. Wie meent, dat een taal zulk een
krachtig wapen niet is, vrage zich eens af waarom de Duitsers in Polen, de Elzas en
Sleeswijk-Holstein, de Fransen in Frans-Vlaanderen, de Franskiljons in Vlaanderen
al hun best doen om de volkstaal te onderdrukken, waarom volken, die naar gehele
of gedeeltelike onafhankelikheid streven als de Hongaren, de Tsjechen, de Kataloniërs,
1) Hij zegt ook wel, dat hij de vreemde taal gebruikt ter wille van de vreemdelingen. Daardoor
misleidt hij natuurlik niemand, daar ieder wel weet, dat hij in hoofdzaak van zijn landgenoten
moet bestaan.
2) Dat Nederlandse waren en Nederlands werk - ondanks hoge prijzen - vaak zeer veel te wensen
laten, is me bekend; maar maakt men iets of iemand beter door er zich van af te keren?
3) Toch wel een eigen tongval en zeer veel eigen woorden en uitdrukkingen.
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de Italianen in Oostenrijk juist aan het vrije gebruik van hun taal zo veel waarde
hechten en dan ook waarom de Fransen in België propaganda maken voor hun Frans.
Alleen in zijn eigen taal kan een volkskarakter zich volkomen en juist uiten. Zij,
die één zijn in taal, zijn of worden 't ook in andere opzichten en verwaarloost een
volk zijn taal - vrijwillig of gedwongen - dan moet zijn karakter verkwijnen,
verschrompelen, wegsterven.
Nu zullen er zeker zijn, die zeggen: ik stel op mijn nationaal Nederlands karakter
geen prijs; waarom zou ik dus niet trachten mij er van te ontdoen? Het antwoord kan
luiden: omdat u er niets anders voor in de plaats zult krijgen. Gesteld, dat Nederland
op dit ogenblik zijn onafhankelikheid verloor en Engels, Frans of Duis werd. Dan
zou de vreemde regering vóór alles onze taal gaan onderdrukken, vervolgens
gemengde huweliken bevorderen en vreemde beambten naar Nederland, Nederlandse
beambten naar de vreemde verplaatsen. Op die wijze te werk gaande zou men eindelik
wel kunnen zeggen: de Nederlanders zijn in ons volk opgegaan, het Nederlandse
volkskarakter is verdwenen; maar toch is dit karakter op het ogenblik neg zó krachtig,
dat het ondanks alle onderdrukking zich nog lang zou doen gelden. Binnen éen
menseleeftijd komt die oplossing van ons karakter noch in het volk, noch in een
individu tot stand. Aangenomen dus, dat er mensen zijn, die leren kunnen zich in
vreemde talen volkomen juist en zonder vreemde tongval uit te drukken, dan is 't
wel mogelik, dat zij door een voortdurend zich-heenwenden naar het vreemde en
een voortdurend zich-af-wenden van het eigene een deel van hun nationaal karakter
zullen verliezen; maar dat daarvoor een vreemd karakter in de plaats zou komen, een
karakter, dat de vreemdeling zelf te danken heeft aan een lange reeks van voorouders,
neen, dat is ondenkbaar. In de eerste, die zich afwendt van zijn volk, ontstaat
eenvoudig een ledig en zullen zijn nakomelingen er misschien in slagen dit ledig
weer te vullen, hij zelf zal 't alleen kunnen verbergen onder karakterloze naäperij.
En is het nu niet beter een echte Nederlander te blijven dan te worden een nagemaakte
Duitser of Fransman? Wie aarzelt op deze vraag een bevestigend te geven bewijst
alleen, dat hij al een deel van zijn karakter verloren heeft en het waarde verschil
tussen echt en nagemaakt niet goed meer voelt. Wie dit nog wel gevoelt, zal ook
beseffen van hoe grote waarde het voor het behoud van ons onafhankelik nationaal
karakter is te kunnen steunen op het bezit van een eigen taal.
Nu kan men mij zeker tegenwerpen: wie een ziekte - in casu onze ontaarding bestrijdt, doet verkeerd zich te keren tegen de symptomen en niet de kwaal zelf aan
te tasten. Maar juist om te doen uitkomen, dat het ons niet enkel te doen is om de
verwijdering van enkele vreemde woordjes, juist om te betogen, dat wij ons keren
tegen de ontaarding, de ziekte zelf, schreef ik dit opstel. Kent iemand een beter middel
om nationale karakterloosheid te bestrijden en zelfachting te bevorderen dan het in
het licht stellen van de jammerlike symptomen, waaruit die ontaarding blijkt en de
jammerlike gevolgen waartoe ze leidt... hij zegge 't!
MARCELLUS EMANTS.
D e n H a a g , Oktober 1909.

De Hollandsche graven, vasallen van Engeland?
In sommige Engelsche bladen schijnt misbruik gemaak te zijn van de bewoordingen,
waarin Prof. Oppermann te Utrecht in zijn bekend stuk over Floris V geplaatst in de
Gids van December 1908, spreekt over de verhouding van sommige Hollandsche
graven uit de 13e eeuw, met name Willem I en Floris V, tot de Engelsche Koningen.
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De vertegenwoordigster van het A.N.V. in Australië maakte de Redactie van
Neerlandia daarop opmerkzaam en deze
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verzocht mij te willen zeggen, wat er van de zaak was.
Dat het Graafschap Holland, gelijk vroeger en later, ook in de 13e eeuw deel
uitmaakte van het Duitsche rijk is geen oogenblik twijfelachtig. Daarmede was echter
volgens de denkbeelden van dien tijd zeer goed vereenigbaar, dat een Graaf van
Holland - Willem I en Floris V hebben dit werkelijk gedaan - ‘homo ligius’, leenman,
werd van een anderen heer, onder de verplichting dezen met troepen en schepen te
helpen tegen zijn vijanden, welke ook, met uitzondering gewoonlijk van den
eigenlijken suzerein; daarvoor werd dan soms door den nieuwen ‘leenheer’ een zekere
soms gelds betaald. De zaak komt dus feitelijk neer op wat men later zou noemen
een subsudieverdrag zooals Willem I in 1213 (Oorkdb. van H. en Z., No. 232 en
233) met koning Jan van Engeland en Floris V in 1296 met koning Philips IV van
Frankrijk sloot (Oorkdb. II, No. 926 en 927). Van heerschappij dezer koningen over
Holland en Zeeland is daar echter geen sprake.
L e i d e n , Oct. 1909.
P.J. BLOK.

Van de Afdeelingen.
Jongel.-Afd. Amsterdam.
Den leden wordt verzocht aanmelding van nieuwe leden, klachten over het niet
ontvangen van Neerlandia of vergaderbriefjes, verandering van adres, e.d. te richten
aan den heer D.J. Rigterink, secretaris, 2e Helmersstraat 111.

Afd. Schiedam.
Het bestuurslid, mevr. Hingman - Dobberke, verzoekt aan alle leden der Afdeeling
die postzegels voor Vlaanderen verzamelen, haar die te willen zenden aan haar adres,
Oostsingel 42.

Zuid-Nederland
Aan de Leden van Groep België.
Begin December a.s. zullen de bijdragen van 1910 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 1910 zullen noodig zijn.
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Het Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen.
In den loop van de negentiende eeuw werd de aandacht van de Nederlanders
herhaaldelijk op den toestand van het Vlaamsch in dien verloren hoek van ons
taalgebied gevestigd. De Noord-Nederlander Johan Winkler deed het in een
merkwaardige studie opgenomen in zijn mooi werk O u d -N e d e r l a n d . Uit die
studie sprak niet alleen de nieuwsgierige geest van den filoloog, doch ook een warm
Nederlandsch voelend hart klopte er in. Grooter echter was nog de belangstelling
door de Vlamingen voor dien ‘Westhoek’ betoond; talrijke artikels in dagen
weekbladen zoowel als enkele in boekvorm verschenen studies werden er aan gewijd.
Dit kon ook moeilijk anders; zij voelden zich toch immers steeds aangetrokken tot
die Fransch-Vlamingen, welke door den vrede van Nijmegen in 1678 voor goed
onder Fransche heerschappij kwamen te staan, maar die toch eigenlijk eenzelfde taal
spraken als zij, een taal, die zoo oneindig veel gelijkenis vertoont met het
West-Vlaamsch, en die hun in oorsprong zoo nabij stonden. Met een gemakkelijk te
verklaren spijt keken zij naar dit verloren gedeelte van hun taalgebied en het
onuitgesproken verlangen om daar nog te redden wat te redden viel zweefde hun
steeds als een ideaal voor oogen.
En op eens werd weer de opmerkzaamheid van den Nederlandschen stam op die
verloren taalbroeders gevestigd, toen het bekende Parijsche dagblad, de G i l -B l a s ,
in het begin van September een alarmkreet deed hooren. Ja, een alarmkreet, omdat,
volgens dit blad, - wie zou het gelooven, - en ondanks de meer dan twee eeuwen
Fransche onderdrukking van het Vlaamsch leven en het Vlaamsch bewustzijn, in het
‘Flandre flamingante’ het Fransch achteruitgaat. En het blad klaagt dat twee
gemeenten, Halluin en Wervicq-Zuid, die in 1843 Fransch waren, Vlaamsch geworden
zijn. In het arrondissement Hazebroek heeft het Fransch in de laatste twintig jaar niet
den minsten vooruitgang gemaakt; Bailleul, al ligt het op de taalgrens, is uitsluitend
Vlaamsch; te Cassel heeft het Vlaamsch de bovenhand; te Steenbecque gaat het
Fransch niet vooruit; in het arrondissement Duinkerken heeft het Fransch in de laatste
dertig jaar geen enkele Vlaamsche gemeente kunnen overrompelen. Te St.
Winoksbergen is in den toestand geen verandering gekomen, al heeft dan de stad als
bezetting een bataljon van het 110e linie, dat echter, volgens het blad in kwestie, uit
Flamingantische Vlamingen bestaat, evenals te Grevelingen, waar een compagnie
van hetzelfde regiment in garnizoen ligt.
Van een Fransch irredentistisch standpunt is zoo een toestand onhoudbaar en om
verandering daarin te brengen wordt dan de hulp van de ‘Alliance française’
ingeroepen, die Fransche tegenhanger van het A.N.V., welke over heel de wereld
haar vertakkingen heeft. En de ‘Alliance française’ nu stelt voor om naar
Fransch-Vlaanderen onderwijzers te sturen die geen woord Vlaamsch kennen, om
er uitsluitend Fransch sprekende ambtenaren te benoemen en om de
Fransch-Vlamingen die moeten dienen niet meer in hun geboortestreek in te lijven,
maar ze naar alleen Fransch sprekende gedeelten van Frankrijk te zenden.
Dat is dus de aanslag die door de ‘Alliance française’ tegen dit onderdeel van den
Nederlandschen stam beraamd wordt en, waar dit zoo is, mag wel eens de vraag
geopperd worden, of het geen aanbeveling verdient dit drijven onder de aandacht
van de Noord-Nederlanders te brengen, die deel uitmaken van genoemd genootschap,
en die aldus onwillekeurig medehelpen, in hoe geringe mate dan ook, door het storten
van hun penning, om den ontworpen aanslag te voltrekken?

Neerlandia. Jaargang 13

En, toevallig, terwijl het artikel van den G i l -B l a s het licht zag, ondernam Pol
de Mont, deze steeds jong blijvende, invloedrijke leider van de Vlaamsche Beweging,
een soort onderzoekingsreis naar dat oude deel van Vlaanderen en hij kwam er over
vertellen eerst in den kleinen kring van het bestuur van den Antwerpschen Tak van
het A.N.V., daarna in het ‘Vlaamsch Huis’ te Brussel, vervolgens voor de afdeeling
‘Hooger Onderwijs voor het volk’ van het A.N.V. te Antwerpen. En hij
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vertelde er over op die aantrekkelijke, aangename wijze welke dezen meester van
het woord eigen is.
Het kan zijn belang hebben voor de lezers van Neerlandia te weten hoe, sedert het
bovengenoemde werk van Johan Winkler in 1888 verscheen, de toestand thans in
Fransch-Vlaanderen is. En dat deelde Pol de Mont ons mee, na eerst een aantal feiten
te hebben in herinnering gebracht, reeds door Winkler aangehaald en die als het ware
tot staving moesten dienen van hetgeen hij zelf had bevonden.
En de slotsom van zijn bevinding was dat het hem gedurende de enkele dagen die
hij in Fransch-Vlaanderen had doorgebracht zonder eenige moeite gelukt is bijna
overal met Vlaamsch te recht te komen. In het hotel te Hazebroek waar hij afgestapt
was, - al waren dan de opschriften overal Fransch en al kon men op verscheidene
winkelramen het ook in België niet onbekende ‘Hier spreekt men Vlaamsch’ lezen,
- sprak hij Vlaamsch; op straat merkte hij zelfs nog een Vlaamsch opschrift van een
‘meubelmaker en houtbewerker’ op en op den openbaren weg sprak hij alle standen
van de samenleving in het Vlaamsch aan en allen antwoordden hem in die taal. De
priesters bedienen er zich bij voorkeur van bij het onderwijzen van den catechismus
en prediken er zelfs in, ondanks de wet die het verbiedt; hij kreeg er den indruk dat
zij met overtuiging, met bewustzijn aan het Vlaamsch gehecht zijn en voor het
vredegerecht, werd hem medegedeeld, werd soms nog in het Vlaamsch gepleit.
Cassel is zuiver Vlaamsch gebleven; in de kerk zag hij verscheidene Vlaamsche
plakkaten, waaronder er uit Vlaamsch-België afkomstig waren, en opschriften. In
het stedeperk, waarvan verschillende lanen namen van Vlaamschen oorsprong
droegen, zooals ‘Avenue De Smytère, Avenue Teirlinck, enz., trof hem een
gedenkteeken, waarop o.a. te lezen stond: ‘Le 20 février l'an 1071, victoire du Comte
de Flandre, Robert le Frison. - Le 28 août 1328 le roi Philippe de Valois vainqueur.’
Dit doelde op de bekende nederlaag van Zannekin, maar achter het woord ‘vainqueur’
was een vraagteeken gebeiteld en in dit vraagteeken waren de Vlaamsche gevoelens
te lezen van hen die het gedenkteeken hadden opgericht. In alle winkels, in alle hotels,
op één na, kan men er met Vlaamsch terecht; de kinderen op straat, de hoveniers die
in het stedepark doende waren hoorde hij Vlaamsch onder elkaar spreken.
Bergen of St. Winoksbergen heeft haar karakter van oude Vlaamsche stad
behouden. In het voorbijgaan van de kazerne hoorde hij Vlaamsch en Fransch spreken
en op het belfort speelde de beiaard het Vlaamsche lied:
Daar kwam een boer van Leuven,
Van Leuven daar kwam een boer.

Tot een soldaat, die de wacht hield bij de kruittorens, welke op den ‘Groenberg’
stonden, sprak hij Vlaamsch en die schildwacht kende het liedje dat de beiaard
speelde. Uit verschillende monden daar zoowel als elders kwam op zijn vraag of er
nog veel Vlaamsch in de streek gesproken werd het antwoord: ‘'t Is al Vlaamsch van
hier tot aan de zee!’ De winkelierster bij wie hij prentkaarten ging koopen zei hem
met een soort woede in de stem dat men opzettelijk Vlaamschonkundige onderwijzers
naar de stad stuurde. Maar zij kon Vlaamsch lezen; dat had zij van haar moeder
geleerd en die oude vrouw, welke toen zichtbaar werd, zei hem dat zij haar man en
haar kinderen die taal geleerd had. En daar deed hij de ondervinding op dat, ondanks
de stelselmatige verfransching van meer dan twee eeuwen, ondanks het sinds 40 jaar
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bestaande besluit dat het onderwijzen van het Vlaamsch verbood, het Vlaamsch toch
nog in de huiskamer levend is gebleven.
Zelfs in Duinkerken, waar de verfransching nochtans groote vorderingen gemaakt
had, kon hij weer met zijn Vlaamsch in het hotel te recht; hij hoorde de koetsiers er
in het Vlaamsch schelden en daar het juist marktdag was toen hij zich in die stad
bevond, hetgeen er een groot aantal buitenlieden had heen gelokt, kon hij het
Vlaamsch overal hooren weerklinken. De onderschriften van de schilderijen in het
museum waren Vlaamsch, al was het dan ook slecht Vlaamsch, en de suppoost, die
ook al deze taal sprak, deelde hem mee, dat de lieden van zijn stand, de kleine burgerij,
allemaal Vlaamsch konden spreken, maar het niet konden lezen.
In den trein zette hij zijn proefnemingen voort; voorzien van een aantal
liederboekjes, die hij bij iedere gelegenheid gebruikte, trachtte hij steeds te vernemen
of de menschen Vlaamsch konden lezen en hij deelde hun de boekjes uit om het te
probeeren. Hij zelf zong dan al eens een liedje en hij merkte hoe dit bij die eenvoudige
lieden insloeg, en hoe de vrouwen er gemakkelijker toe kwamen om de taal te lezen
dan de mannen.
En aldus voortgaande kwam hij tot de slotsom, dat er iets zou moeten gedaan
worden om deze bevolking, die zoo door en door Vlaamsch is gebleven, kalm,
ordelievend, gezond van natuur is, wat Vlaamsch leven in te blazen. Mogelijk is het,
doch er moet met de grootste omzichtigheid, met de uiterste kieschheid te werk
worden gegaan. Men moet vooral oppassen daar geen irredentistische Vlaamsche
Beweging in het leven te roepen, doch beproeven aan die menschen een weinig
letterkundig geestesvoedsel te geven. Tot nog toe was de katholieke geestelijkheid
de eenige, alhoewel schuchtere, beschermster van 't Vlaamsch. Men zou liederboekjes
onder hen moeten verspreiden, met goed uitgekozen liederteksten, die niemand
aanstoot kunnen geven en die geen zinspelingen op vaderlandsche gebeurtenissen
behelzen. Dan zouden licht bevattelijke vertellingen onder hun bereik moeten gebracht
worden; b.v.b. een werk als J a n O n r a e d t van Callebert, misschien zelfs een
kleine, eenvoudige, met groote letter gedrukte vertelling van Streuvels. Lees- en
zingbijeenkomsten zouden moeten worden ingericht. Er is daar een taak weggelegd
voor het A.N.V., en ook voor het ‘Willems-’ en ‘Davidsfonds’.
Want volgens de berekening van Pol de Mont zijn er in Fransch-Vlaanderen een
350.000 menschen die Vlaamsch spreken in alle omstandigheden van het leven,
behalve wanneer zij zich niet vrij gevoelen, dat is wanneer een ander ze in 't oog
houdt. Ja, er zijn er zelfs die geen enkel woord Fransch kennen. Hij was van meening
dat Johan Winkler, die dit getal op 750.000 geschat had te hoog in zijn berekening
gegaan was, terwijl Theobald Fischer, die het getal 200.000 aangeeft beneden de
waarheid gebleven was. In ongeveer 75 gemeenten van de arrondissementen
Hazebroek en Duinkerken is het Vlaamsch het gewone voertuig van het gevoel
gebleven, in 15 wordt meer Fransch dan Vlaamsch, in 15 andere meer Vlaamsch dan
Fransch gesproken.
Heel de Fransche beschaving is over dit land heengegaan zonder er een spoor
achter te laten, omdat zij in dien door en door Vlaamschen grond geen wortel kon
schieten. En daarom is het dat Fransch-Vlaanderen op verstandelijk en kunstgebied
niets meer heeft opgeleverd.
En daarin ligt een les voor Vlaamsch-België. Want waar een studie in a n i m a
v i l i heeft bewezen dat een opleiding in een vreemde taal betreurenswaardige
gevolgen heeft, is het de plicht van de Vlaamschgezinden en van de Nederlanders
in het algemeen om te verhoeden dat een dergelijke toestand ook in Vlaanderen wordt
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in het leven geroepen. Honderden van jaren zouden er noodig zijn om den
oorspronkelijken geest uit te roeien, en dan ten koste van wat, en intusschen zou het
land aan een niet te ontkennen verstomping worden prijsgegeven.
I N V L A A N D E R E N V L A A M S C H !!
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Taalpolitie.
Het stuk van Dr. Fokker naar aanleiding van O p s t a p , bracht de redactie van
Neerlandia op het denkbeeld, dat ons blad, door het behandelen van dergel ke flaters,
zou kunnen bijdragen tot loutering van onze taal in Vlaanderen.
Jaren geleden werd in Zuidnederlandsche tijdschriften taalpolitie geoefend. Doch,
die tijdschriften hadden een zeer kleine oplaag en de invloed van die taalpolitie was
dan ook niet groot. Ons maandschriit daarentegen wordt ruim en algemeen verspreid
en dringt in Zuid-Nederland in steeds wijder kring door, zoodat werkelijk taalpolitie
hier geoefend kan bijdragen om onze taal in Zuid-Nederland te helpen zuiveren van
vreemde smetten en nog andere fouten. Want het is maar al te waar: ontoereikend
onderwijs in de moedertaal in onze scholen aan den eenen kant, overstelpende invloed
van het Fransch aan den anderen, maken, dat het Nederlandsch, geschreven door
Vlamingen, in boek, krant, bericht, veelal te wenschen overlaat. Als we nu iedere
maand, in dit veelgelezen tijdschrift, enkele opgemerkte fouten behandelen, zullen
velen ze leeren vermijden en wordt het gebruik der goede uitdrukking algemeen,
waar nu het tegenovergestelde plaats heeft.
Daar hebben we nu O p s t a p . Hoeveel Vlamingen zullen er aan denken, dat het
geen Nederlandsch is, maar de letterlijke vertaling van a u p a s ? In Zuid-Nederland
is de uitdrukking algemeen en de heer Fokker zou ze tot zijn ergernis kunnen lezen
op de brug bij 't station in Oostende en op de Koninklijke automobiellaan bij Den
Haan en elders. Toch is het beter de e i g e n Nederlandsche uitdrukking s t a p v o e t s
te bezigen dan een gallicisme, hoe algemeen gebruikelijk ook. Kunnen onze vrienden
in Oostende er niet voor zorgen, dat die ergernis het volgend jaar van hunne brug
weggenomen wordt? En Den Haan?
In een sooorwegrijtuig op de lijn Brugge - Roeselare konden wij dezen zomer
lezen: Il est défendu de se pencher au dehors: Het is verboden z i c h n a a r b u i t e n
t e h e l l e n . Zulke knoeitaal is bepaald ergerlijk en bewijst afwezigheid van alle
taalgevoel bij hem, die dat zoo vertaalde. Wij hebben niet nagelaten daarop de
aandacht van den heer Minister van Spoorwegen te vestigen en twijfelen er niet aan
of hij zal last geven om die knoeierij te laten herstellen.
Te Gent in 't Zuid-Station kon men de uren van het vertrek der treinen lezen op
‘u u r t a b e l e n ’. Hij, die dat zoo deed schilderen, kent de uitspraak van het woord
tabel niet met den klemtoon op de laatste lettergreep. Hij beeldt zich in, dat
uitgesproken wordt t á b e l . Anders had hij geschreven t a b e l l e n .
Ook daarop werd de aandacht van den heer Minister gevestigd. Dit zijn
kleinigheden. Maar willen we, dat onze taal gewaardeerd worde, dan mogen we haar
niet laten mishandelen, haar niet laten maken tot een voorwerp van bespotting. Wie
dergelijke dingen opmerkt brenge ze tot onze kennis. Wij zullen gaarne het noodige
doen om de fout te doen herstellen.
Ondertusschen weze deze rubriek aanbevolen aan allen, die willen bijdragen tot
loutering van onze taal.

Uit onze Takken.
A n t w e r p e n . De afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ zette haar gewone
wekelijksche liederaanleeringen voort. Voor het einde van het jaar heeft zij een
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prijskamp uitgeschreven voor een vastenavondlied. Wanneer zij daarmee zooveel
bijval heeft als toen het een Guldensporenlied gold, zal de Vlaamsche liederschat
weldra een nieuw lied rijker geworden zijn.
Op 24 October hervatte de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ haar
werkzaamheden met een plechtige openingszitting ten stadhuize, waar de gouverneur
der provincie, Graaf De Baillet-Latour, en de burgemeester van Antwerpen, de heer
De Vos, benevens een aantal kamerleden, provinciale raadsleden en
gemeenteraadsleden, aanwezig waren. Professor G. Verriest van Leuven hield een
zeer leerzame voordracht. Hij sprak over ‘Het bier als voedsel.’
Op 26 October werd de spreekbeurt vervuld door Professor Dr. L. van Itallie van
Leiden, die een uiterst belangwekkende voordracht hield over ‘Plantengeuren’. (Met
lichtbeelden).
Op 28 October sprak de heer F. Deckers over een onderwerp van den dag:
‘Vliegtoestellen’ (met lichtbeelden), ter gelegenheid van de vliegweek die te
Antwerpen ingericht was. Hij mocht zich in een grooten bijval verheugen, die hem
door een talrijk publiek niet werd onthouden.

Zuid-Afrika
Prof. Viljoen ter eere.
Zaterdag den 6en November waren in De Twee Steden in Den Haag een groot aantal
vertegenwoordigers van het Alg. Ned. Verbond en de Ned. Z.-Afr. Vereeniging te
zamen gekomen om den heer en mevrouw Viljoen, van Stellenbosch, te huldigen.
Wie en wat Prof. Viljoen is voor de Hollandsche taalbeweging in Z.-Afrika, heeft
Prof. Te Winkel bij het begin van het noenmaal geschetst en volgende sprekers
hebben het beeld nog verscherpt. Wie en wat mevrouw Viljoen is, die zoo bescheiden
naast den heer Middelberg zat, den voorzitter der Ned Z.-Afr. Ver., heeft Dr. Kiewiet
de Jonge verteld. Maar eerst recht goed hebben allen het begrepen, toen zij Prof.
Viljoen zelf hoorden spreken. Daar gingen van hem uit een bezieling en een
overtuiging, die heel zijn gehoor deden luisteren met stijgende aandacht. Hoeveel
sterker indruk moet dan nog zijn woord in Zuid-Afrika maken? De aanwezigen
hebben het gevoeld, dat die man de geboren geestesleider van zijn volk is. En
mevrouw Viljoen hebben wij tegelijk leeren kennen in al haar beteekenis: ‘Mijn
vrouw komt uit een Engelsch gezin’, vertelde Prof. Viljoen, ‘maar nooit heb ik haar
in het Engelsch met haar kinderen hooren praten. Onze kleine jongen is meegekomen
naar Engeland. Daar heeft hij voor 't eerst Engelsch gehoord. En onze dochter zal
haar moeder overtreffen, ten minste in haar kennis van het Hollandsen.’
Hij vreesde niet, dat het Hollandsch in Z.-Afrika zou verloren gaan.
‘Heeft Holland ooit in de bange dagen van overheersching geloofd dat het met
zijn taal gedaan was?’ Nog pas had hij bericht gekregen uit Z.-Afrika, dat er dit jaar
voor de Taalbond-examens ruim 4000 personen waren opgekomen.
Hij achtte het noodig en nuttig, dat elke Afrikaner beide landstalen goed kent;
maar nu de voormannen voor het volk gedaan hebben, wat zij konden en de gelijkheid
der twee talen is verkregen, nu is het de plicht der Afrikaners zelf om van hun rechten
gebruik te maken. ‘Wij roepen: vrede, vrede, en geen gevaar; maar ik zeg U, nu is
er gevaar, dat wij papbroekig worden, zooals President Steyn zegt. Wij zullen moeten
strijden tegen dien geest... De band van geesteseenheid met Zuid-Afrika mag niet
worden verbroken. Ons beider letterkunde zal tot éénzelfde letterkunde worden.’
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Hij zeide toe, te zullen voortgaan, als hij er iets aan kon doen, om te zorgen, dat de
Hollandsche Afrikaners naar Nederlandsche Hoogescholen kwamen, en herinnerde
aan het woord van Minister Hertzog, die in Noord-Nederland heeft gestudeerd, dat
hij er weer heen zou gaan, wanneer hij opnieuw voor de keuze stond.
De spreker besloot: Laat toch nooit de indruk post vatten, dat wij in Zuid-Afrika
minder voor Nederland voelen, dan Nederland voor ons.

Z.-Afrika en de vereenvoudigde spelling.
De Z.-Afrikaansche voormannen hebben zich met een adres tot de Ned.
Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besluit van 22 Juni 1.1. gewend, waarin zij de
aandacht dier commissie vragen voor Z.-Afrika, ‘daar door Uw aanbeveling
Zuid-Afrika òf nauwer aan Nederland gebonden wordt òf op taalgebied wordt
afgesloten met gevolgen, die hier onvermeld kunnen blijven. Van harte hopen
ondergetekenden, dat de schrijfwijze als in Zuid Afrika voor het Nederlands gevolgd
wordt, door U ter aanneming in Nederland kan worden aanbevolen.’
Dit verzoekschrift, dat den huidigen stand van de vereenvoudigde
spellingsbeweging in Zuid-Afrika uiteenzet, is onderteekend door Z.-Afr. Hoogleraren,
bekende onderwijsspecialiteiten in Zuid-Afrika, Minister Malan, den tijdelijken
hoofdredacteur van De Volkstern te Pretoria, e.a.
Bij dit adres zijn ook gevoegd een paar aanhalingen uit een schrijven van Gen.
Botha, gedagteekend te Londen 16 Sept. en 23 Sept. '09.
Minister Botha verklaart, dat hij met den inhoud van dit adres uit Zuid-Afrika ten
volle instemt en schrijft:
‘Het zou mijns inziens om vele redenen zeer nuttig en gewenst zijn als de
schrijfwijze in Zuid-Afrika voor het Nederlands gebruikt, ook in Nederland zou
kunnen worden aangenomen.’
Al deze stukken zijn ook aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gezonden,
met een adres, geteekend door den heer G.A.A. Middelberg, voorzitter en Dr. N.
Mansvelt, secretaris der Ned. Z.-Afr. Vereeniging, waarin adhaesie aan bovenbedoeld
verzoekschrift wordt gehecht en aan den Minister wordt gevraagd, ‘aan gezegde
commissie het verzoek te doen toekomen, dat zij bij de bespreking van de haar
opgedragen taak zooveel mogelijk zal letten op de belangen der Nederlandsche taal
in Zuid-Afrika.’

Kaapsche Archieven.
In de kelders van het Parlementsgebouw te Kaapstad wordt een zeldzame verzameling
van Hollandsche geschiedkundige stukken bewaard; de dagboeken, samengesteld
onder toezicht der Hollandsche goeverneurs, van Van Riebeek af. Die dagboeken
loopen over anderhalve eeuw van Nederlandsch bestuur. Er zullen niet veel koloniale
archieven zijn die zoo kostbare reeks van geschiedkundige papieren bezitten. Dr.
Leibbrandt, de Kaapsche archivaris, die zeer veel gedaan heeft voor de rangschikking
en uitgave dezer dagboeken en stukken - wat hier dankbaar mag worden herdacht is, als gevolg van de strenge bezuinigingspolitiek der regeering te Kaapstad, op
pensioen gesteld. Thans heeft de Eerste Minister der Kaap een vaste commissie
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benoemd om deze archieven behoorlijk te bewaren. Aangenomen mag worden dat
nu ook met de rangschikking en uitgave zal worden voortgegaan.
Dit mag goede tijding heeten!

Wat is ons Moedertaal?
Bespotlik, dat 'n mens kan vra:
‘Wat is ons moedertaal?’
Haas ongelooflik om te denk,
Dat iemand zo kan dwaal.
Is Engels dan misskien ons taal,
Omdat die vlag hier waai?
En is o n s moedertaal te sleg
En E n g e l s taal so fraai?
Of lijk dit soms wat meer beskaafd
Als meisies Engels praat;
Als hul hul volk en land verag
En moedertaal versmaad?
Is ons dan tegen Engels? Nee!
Volstrek nie, leer dit goed;
Leer Duits en Frans en Spaans en Grieks,
Latijn ook, als jij moet.
Leer a l die tale, als jij kan,
Maar geef o n s taal sijn reg,
En praat tog suiver Afrikaans,
Of trek van hier maar weg.
Dus, Afrikaners, werk tog saam,
Verenig al jul krag,
Laat tweedrag vaar, bou eendrag op,
Want hierin lig ons mag.
Erken di taal, ons moeders taal,
Waarin ons het leer bid,
Toen ons nog op ons moeders skoot,
Als kinders het gesit.
Di taal, waarin ons ouders ons
Vir laas nog het vermaan,
Toen hul di wereld moes verlaat,
Om naar hul Heer te gaan.
Dit hang als van ons zelwers af,
Hoe 't met ons taal sal gaan,
Of ons, als volk, 'n toekoms het,
Of nie sal voortbestaan.
Als ieder Afrikaner net
Sijn dure plig betrag,
Dan breek daar vir ons moedertaal
Weldra 'n skoner dag.
Dan word so 'n vraag nooit meer gedaan!
‘Wat is ons moedertaal?’
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Dan praat en skrijf ons Afrikaans
Van Kaap tot in Transvaal.

G.
P.I.H.

Oost-Indië
Verslag van de Groep Nederlandsch-Indië van het Algemeen
Nederlandsch Verbond over het verslagjaar 19081).
Waar in artikel 1 van het nieuwe Groepsreglement is bepaald dat het vereenigingsjaar
loopt van 1 Jan. tot 31 Dec., verdient het aanbeveling de jaarverslagen te doen loopen
over kalender-jaren.
Het vorige verslag (afgedrukt op blz. 42 van Ons Volksbestaan 1908) loopt tot
Mei 1908, zoodat thans volstaan kan worden met het doen van mededeelingen over
het tweede gedeelte van dat jaar.

1) Einde October hier ontvangen.
Red.
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Een kort tijdvak dus, maar één dat rijk was aan moeilijkheden en waarin veel
veranderde.
De heer J. Kuneman toch legde na eenige jaren secretaris-penningmeester te zijn
geweest, naar aanleiding van klachten over zijn beheer, dit ambt onverwachts neder,
vóórdat hij voldaan had aan zijn toezegging een overzicht van de geldmiddelen op
te maken. Met dit werk - zeer bemoeilijkt en vertraagd door de aanvankelijke
weigering van den heer K. om zelfs de noodige inlichtingen te verstrekken - later,
slechts na herhaalde vergeefsche pogingen met moeite eenigermate verkregen,
belastten zich nu de heeren La Chapelle en Rooker, later bijgestaan door de heeren
Middelberg en Schumann, die aan het licht brachten dat de Groep in den laatsten tijd
ver boven haar krachten had geleefd - gevolg o.a. daarvan, dat de ledenlijst niet
behoorlijk bijgehouden bleek - en dat de administratie niet zóó was ingericht als wel
wenschelijk was, zoodat ingrijpende veranderingen noodig bleken. Hiervoor was
noodzakelijk een flinke secretaris-penningmeester, maar het gelukte niet dien te
vinden. Eén titularis bleek niet opgewassen voor deze, onder de gegeven
omstandigheden, lastige taak, een volgende meende dit van zich zelf, zoodat op het
einde van het verslagjaar een van de bestuursleden de functie waarnam. Toen was
echter reeds in beginsel besloten dat de secretaris-penningmeester zou worden
bijgestaan door een administrateur - geen lid van het bestuur - voor het bijhouden
van de ledenlijst, het innen van de contributies en het verzenden van Neerlandia, een
regeling die op de oude vóór heeft, dat de secretaris-penningmeester tijd overhoudt
voor het eigenlijke secretariswerk: de briefwisseling met het Hoofdbestuur,
Afdeelingsbesturen enz.; hetgeen bij de oude werkwijze wel eens in de verdrukking
geraakte. Wij meenen dat de administratie thans op een goeden grondslag is ingericht
en vertrouwen dat niet meer zal behoeven te worden geklaagd over het onbeantwoord
laten van brieven, gebrek aan samenwerking enz. Het behoeft wel geen betoog, dat
met deze reorganisatie niet alles bij tooverslag in orde was; integendeel het ordelijk
inrichten van de administratie is een werk dat zeer veel tijd en moeite heeft gekost,
niet alleen van den administrateur maar het geheele bestuur. Dat is dan ook de reden
dat er in het tijdperk, waarover thans verslag wordt uitgebracht, zoo weinig is gedaan.
Dit houdt natuurlijk ook verband met de geldmiddelen, waarover 't Groepsbestuur
beschikken kan. De inkomsten zijn zeer gedaald door de regeling van de verhouding
der contributies van de Afdeelingen en 't verminderd aantal leden.
Een gevolg van de geldelijke moeilijkheden van de Vereeniging was, dat het orgaan
Ons Volksbestaan moest worden opgeheven. Het ligt in de bedoeling spoedeischende
mededeelingen en besprekingen over speciaal Indische zaken, naar behoefte, ter
kennis van de leden te brengen op een afzonderlijk blaadje dat met Neerlandia wordt
verzonden. Wij kunnen verder slechts enkele mededeelingen doen.
Het nieuwe Groepsreglement verwierf de goedkeuring der Regeering, waarna het
mogelijk was het door de Afdeeling Batavia ingediend ontwerp-Afdeelingsreglement
vast te stellen, hetwelk in de eerste dagen van 1909 in de Javasche Courant verscheen.
Ook de andere Afdeelingen zullen hun reglementen moeten herzien in verband met
het nieuwe Groepsreglement.
Onze afgevaardigden in het Hoofdbestuur bleven allen in functie. Wij zijn de
heeren Bosboom, Dr. Muller, Pijnacker Hordijk en Mr. Van Deventer ten zeerste
verplicht voor de aan de Groep daardoor bewezen diensten.
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Tot bevordering van meerdere samenwerking met 't Hoofdbestuur - waartoe
besloten was naar aanleiding ook van de mededeelingen van onzen afgevaardigde
in Nederland, den heer Pijnacker Hordijk, waarvan in 't vorige jaarverslag melding
gemaakt is - werden eenige maatregelen genomen, die reeds gewenschte verbetering
ten gevolge hadden.
Met een enkele uitzondering bleek het nut van de vertegenwoordigers in lndië
gering. Mogelijk is dit een terugslag van de slechte administratie en zal bij verhoogde
werkzaamheid van het Groepsbestuur ook meer belangstelling door de
vertegenwoordigers worden getoond.
In het Groepsbestuur kwamen verschillende veranderingen. Behalve de heer
Kuneman bedankten de leden E.A.E. Kalshoven en Mr. P.J. Gebel wegens vertrek
naar Nederland, terwijl gekozen werden de heeren Mr. A.C.H. Graafland, rechterlijk
ambtenaar, M. Middelberg, ingenieur bij de Nederlandsch Indische
Spoorweg-Maatschappij, H.J. Vermeer, officier der Infanterie, J.A.M. Bron,
hoofdofficier bij de Koninklijke Zeemacht en J.W. Roessingh van Iterson J.Azn.,
ambtenaar bij het Departement van Financiën.
De perscommissie, de heeren La Chapelle, Kalshoven en Schumann, slaagde er
niet in antwoord te krijgen van den Nederlandsch Indischen Journalisten Kring in
zake het bestrijden van onjuiste of lasterlijke berichten betreffende het Nederlandsche
volk in de Indische pers en liet deze aangelegenheid daarom rusten.
Daar de meerderheid van het Groepsbestuur invoering van de vereenvoudigde
spelling van het grootste gewicht acht voor het grondig leeren van de Nederlandsche
taal op de lagere scholen, werd deze zaak aan de orde gesteld. De voordeden van de
vereenvoudigde spelling werden uiteengezet in een artikel in Ons Volksbestaan en
aan de Afdeelingsbesturen werd verzocht de spellingkwestie op een ledenvergadering
te doen inleiden, een en ander met het plan bij referendum door de leden te doen
uitmaken, of de Groep zich vóór de Vereenvoudigde zal verklaren. Deze zaak kwam
in het verslagjaar niet tot eene oplossing.
Dit was ook het geval met meerdere aangelegenheden die wij daarom voor het
volgende verslag willen bewaren.
Maar wat wel tot een oplossing kwam, zij het dan ook geen afdoende, is de door
het Groepsbestuur bij verzoekschrift van 19 Febr. 1906 aanhangig gemaakte kwestie
van de afschaffing van het Fransch op de lagere school. De Regeering antwoordde
dat het verzoek om het Fransch af te voeren als leervak van de lagere school en de
kennis van die taal voor de toelating tot de Hoogere Burgerscholen ‘niet kan worden
ingewilligd vermits het middelbaar onderwijs in Nederlandsch-Indië in hoofdzaak
behoort overeen te stemmen met dat in Nederland en in verband hiermede de eisch
van eenige kennis van de Fransche taal voor de toelating tot de eerste klasse der
openbare Hoogere Burgerscholen hier te lande niet kan vervallen, weshalve die taal
ook niet als leervak kan worden gemist op de openbare Europeesche lagere scholen,
welke sterk worden bezocht door leerlingen, die bestemd zijn later het onderwijs aan
een Hoogere Burgerschool hier te lande of in Nederland te volgen.’
Thans moge een overzicht volgen van de verslagen der Afdeelingen.

Batavia.
De letterkundige Maurits Wagenvoort hield een zeer belangrijke lezing waarvan de
titel was: ‘Anecdotische schets van het leven onzer Vaderen in lndië (Hindostan) en
Ceylon’, ook werd den leden toegang verschaft tot voordrachten van Albert Vogel
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en den Consul-Generaal te Melbourne W.L. Bosschart. De Volksleesgezelschappen
werden gereorganiseerd, ten einde deze meer aan de oorspronkelijke bedoeling te
doen beantwoorden.
Het bestuur ging voort met het verzamelen, uitzoeken en opzenden van gebruikte
postzegels voor
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Groep België. Er wordt geklaagd over gebrek aan medewerking in deze.
De samenstelling van het bestuur onderging eenige wijziging. De leden F.W.A.
Neeterson en H.F. Roll, alsmede de penningmeester D.A. Hooyer legden wegens
vertrek naar Europa het bestuurslidmaatschap neder, terwijl de heeren J.M.H. van
Oosterzee en J.W. Roessingh van Iterson J. Azn. als voorzitter en secretaris bedankten.
Ter vervanging van genoemde heeren werden gekozen tot voorzitter de heer E.
Meertens, Resident van Batavia, tot secretaris-penningmeester Mr. J.C. Kielstra,
ambtenaar ter beschikking van den directeur der B.O.W. en tot bestuurslid de heer
O.R.A. Michelsen, lid der firma G. Kolff & Co. en F.L. Pannekoek, ambtenaar bij
den dienst der in- en uitvoerrechten. Behalve de heer Meertens namen deze heeren
de benoeming aan.
Het ledental liep van 294 tot 244 terug, terwijl de toestand der geldmiddelen
onbevredigend wordt genoemd.

Semarang.
To y n b e e -w e r k . Zooveel mogelijk werden maandelijks voordrachten gehouden;
behandeld werden drankmisbruik, huiselijke opvoeding, lijkverbranding,
gezondheidsleer, informatie-bureaux, coöperatie.
Verder werden zooveel mogelijk maandelijks kleine geschriften verspreid onder
een deel der Indobevolking, welke vlugschriftjes tot titel hadden: Informatie-bureaux,
Iets over sterken drank, Zorg voor de opvoeding, Gemeenteraad, Opvoeding,
Coöperatie. De Toynbee-arbeid gaf het bestuur geen voldoening; de opkomst op de
voordrachtavonden was zoo gering, dat het bestuur gemeend heeft deze
volksvoordrachten te moeten staken.
Voor de leden werd een voordracht met lichtbeelden gehouden door den heer
Terlaak over Noordpoolreizen.
M a l a r i a -b r o c h u r e . Het bestuur kocht 500 exemplaren aan van het
malaria-vlugschrift van Dr. Terburg ter verspreiding onder de minderbedeelden in
de ongezonde wijken der stad.
L e d e n t a l . Dit bedroeg op 31 Dec. 1908 97 tegen 100 aan het begin van dat jaar.
B e s t u u r . De voorzitter W.F.H. Anemaet zag zich wegens ziekte en daarop
gevolgd verlof naar Europa genoodzaakt te bedanken, terwijl de heer J.G. van
Lookeren ontslag nam wegens drukke bezigheden.
To e k o m s t . Het bestuur heeft gemeend binnen de perken van de Statuten een
nieuw programma van actie te moeten samenstellen, waarbij op den voorgrond is
gesteld dat de leden het recht hebben meer op de hoogte te worden gehouden van
den algemeenen gang van zaken, dan tot nu toe het geval was, terwijl aan de Afdeeling
Nederlandsche letterkunde, muziek en kunst bijzondere aandacht zal worden
geschonken.

Buitenzorg.
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Het ledental steeg van 46 tot 52.
De leergangen in de Nederlandsche taal van den Indischen Bond, later van de
Vereeniging tot instandhouding der Buitenzorgsche leergangen, werden gesteund.
Tot het steunen van de Vereeniging ‘Vooruitgang’ die de leergangen van de
laatstgenoemde heeft overgenomen, meende het bestuur niet te mogen overgaan,
voordat een commissie advies had gegeven over de inrichting der leergangen, die
van deskundige zijde een scherpe kritiek hadden moeten verduren. Hoewel dit verslag
nog niet openbaar was gemaakt, kon het bestuur mededeelen, dat het onderzoek der
commissie geen aanleiding heeft gegeven de subsidie aan de Vereeniging
‘Vooruitgang’ te onthouden.
Het leesgezelschap ‘De Goedkoope Leerkring’ werd wederom beheerd door Dr.
W. van Lingen. Het verslagjaar eindigde met een klein nadeelig saldo, als gevolg
van vermindering van het ledental. Door middel van een plaatselijk orgaan zou
getracht worden het aantal leden weder te doen toenemen. De leesstof werd eenigszins
gewijzigd. Dr. Van Lingen, die zich voor het leesgezelschap zeer verdienstelijk heeft
gemaakt, moest wegens ziekte naar Europa vertrekken. Hij werd vervangen door
den heer Adr. Binkhorst.
De werkzaamheden hebben zeer geleden onder de vele wijzigingen in de
samenstelling van het bestuur. De voorzitter, de heer J. Einthoven, de penningmeester
Dr. W. Boorsma en de heer H.J. van Brink verlieten de plaats, terwijl de heer Th.A.
Grivel wegens drukke bezigheden bedankte. Voorzitter werd eerst de heer C.J. Feith,
later de heer A.J.W. Harloff, terwijl de heer H.H. Zeylstra Fzn. als secretaris
penningmeester en mejuffrouw L.Ch. Slot als commissaresse optraden.

Kedoe.
Geen verslag ontvangen.

Ternate.
Alweder geen verslag ontvangen.
Is dus blijkens het vorenstaande de toestand van de Groep eenigermate veron rustend,
het bestuur hoopt er in te slagen de Groep weder tot bloei te brengen. Ondervonden
belangstelling en medewerking geven daarop hoop. Maar vóór alles is noodig
aanzienlijke versterking van het achteruitgeloopen ledental. Hierin verbetering te
brengen is de eerste plicht van alle leden.
HET GROEPSBESTUUR.

Beknopt overzicht der Groepsbestuursvergadering van 21 Sept. 1909.
Medegedeeld wordt, dat op het rekest om studiebeurzen te verleenen aan Indische
jongelieden door de Regeering afwijzend is beschikt, maar dat de Landvoogd
vergunning heeft verleend, op het verzoek terug te komen.
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Met algemeene stemmen worden gekozen: tot bestuurslid, in plaats van H.A.
Kooy, die naar Nederland vertrok, W.R. de Greve, Luitenant-Kolonel bij den
Generalen Staf, en tot vertegenwoordigers: te Djambi de Resident A.J.N. Engelenberg;
te Padang W.A. Tuyl Schuitemaker; te Pontianak P.G. Luppes en te Blinjoe (eiland
Banka) W.E. Tehupeiory.
Besloten werd den Hoofdinspecteur der Spoorwegdiensten te schrijven over de
tegenwerking, die Nederlandsch sprekende Inlanders bij de S.S. ondervinden.
Een commissie zal zoo dit door den Resident noodig wordt geacht, gelden
bijeenbrengen tot het steunen van de slachtoffers van de ramp in Soemadjang en
voorstellen indienen om te komen tot de stichting van een algemeen rampfonds,
waaruit dadelijk geput kan worden, wanneer bericht wordt ontvangen van een
natuurramp.
Kennisneming van Statuten en jaarverslag van het Centraal Bureau voor
vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage heeft doen zien, dat geldelijk steunen van
dit Bureau niet ligt op den weg van de Groep.

Afdeeling Semarang.
Het Bestuur dezer afdeeling is thans samengesteld als volgt: Dr. C.E. Benjamins.
voorzitter; Mej. J. Lichtenbelt, Secretaresse; Dr. W.F. Gombault penningmeester;
H.P. Deinum, Mr. N.G. Bouma, A. van Lennep en Z. Stokvis, leden.
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Afdeeling Buitenzorg.
In de bestuursvergadering van 23 September 1909 verklaarde de heer H.H. Zeylstra
Fzn. zijne werkzaamheden als secretaris der Afdeeling niet langer te kunnen vervullen,
daar hij binnenkort naar Europa zou vertrekken.
Op verzoek van de in die vergadering aanwezige bestuursleden heeft te zijner
vervanging als secretaris zitting genomen Dr. J. Dekker, militair-apotheker, tijdelijk
Gouvernements-Scheikundige.

Verstandsontwikkeling voor den Javaan.
Uit een artikel van R.M. Noto Soeroto in de N.R. Ct. van 28 Oct. j.l., Avondbl. A,
nemen wij over:
‘Wat de inlandsche maatschappij in de eerste plaats noodig heeft, is:
geschoolde landbouwers en ambachtslieden, nijvere handelaren en
industrieelen, door wie de landbouw op eene meer met den modernen tijd
overeenkomende wijze wordt beoefend, en handel en vertier ontstaan,
kortom: een krachtige middelklasse, zooals de Europeesche maatschappij
die kent.’
En dan verder:
‘Wat de taak is der leiders, der reeds ontwikkelde Javanen, laat zich als
slot hier in het kort samenvatten. Zij moeten het hun landgenooten duidelijk
maken, dat voorshands ock vooruitgang te verkrijgen is door ontginning,
met eigen krachten, van de natuurschatten des lands en door het beoefenen
van handel en industrie. Intellectueele ontwikkeling is zeker tegelijkertijd
noodig, maar daartoe zijn voorloopig geroepen de hoogere lagen der
Inlandsche maatschappij, die het volk moeten leiden en wegwijs maken.
Zij is heilzaam, mits zij ten aanzien van de massa niet kunstmatig wordt
opgeschroefd.’
Met deze gedachten grootendeels instemmende, moeten wij toch - ook met
terugzicht op ons artikel op blz. 228 van het October-nummer - de meening uiten,
dat goed lager schoolonderwijs voor al e Javanen, niet het minst voor hen, die door
ontginning van de natuurschatten des lands, en die door handel en industrie
vooruitgang zoeken, onvermijdelijk noodig is, dat verstandsontwikkeling door
eenvoudig onderwijs voorshands, voor allen een behoefte moet worden geacht.

Uit de Indische bladen.
Te Batavia is geopend de 4e Hollandsche cursus voor Inlanders, en zoo er slechts
nog meer onderwijzers beschikbaar waren, zouden er nog leerlingen genoeg zijn om
een 5e te openen, wel een bewijs, dat de Inlander deze gelegenheid om tegen geringe
vergoeding Hollandsch te leeren op prijs stelt.
Uit 't O n d e r w i j s .
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Ernstige pogingen worden gedaan door ettelijke Padangsche Maleiers, hunne kinderen
te doen schoolgaan op de Fröbelschool, eene stichting van de Loge Mala Hari te
Padang. Hierin heeft het bestuur van die school aanleiding gevonden om te besluiten
met ingang van 1 October a.s. aan die school een afzonderlijken cursus voor kinderen
van Inlanders te verbinden.
Uit de J a v a b o d e .
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Suriname
Groep Suriname.
De Groep is bij besluit van den Gouverneur als zedelijk lichaam erkend.
Het bestuur dezer Groep is thans als volgt samengesteld:
Mr. Jan ten Brink, voorzitter; A.G. Wyers, onder-voorzitter; D. Fernandes Jr.,
penningmeester; J.J. Mac Kenzie, 1e Luit. Kwartierm., 1e secretaris; W.R. Menkman,
2e secretaris; D.G.J. Bolten, P. Enuma, leden.
Voor ieder lid van het Verbond, die meeleeft met zijn lofgevallen beduidt dit het
aftreden van een Groepssecretaris, die zich in veel opzichten voor het A.N.V.
verdienstelijk heeft gemaakt. De heer Fred. Oudschans Dentz toch heeft zich sedert
1897, toen hij in Zuid-Afrika de ziel werd der Afd. Johannesburg, later als
vertegenwoordiger te Londen, nu 3 jaar als secretaris van Groep Suriname, in welke
kolonie hij ook vroeger werkzaam was, een onvermoeid voorvechter der Groot
Nederlandsche Beweging getoond en was tijdelijk werkzaam aan de kantoren te
Dordrecht en Gent.
Wij weten dat geen verminderde sympathie hem de bestuursbetrekking doet
neerleggen.
Dus hopen wij op zijn terugkomst als bestuurder.

Koninginnedag te Paramaribo.
Dagen te voren ziet men evenals in Holland op straat de kinderen soldaatje spelen
en hoort men in de scholen vaderlandsche liederen zingen, en als de morgen van 31
Aug. aanbreekt zijn honderden van heinde en ver gekomen om mede feest te vieren.
Om acht uur beginnen de schoten te knallen van het fort Zeelandia en dan volgt de
parade op het Gouvernementsplein.
Het eigenaardigste feestnummer van het programma is dan aan de beurt. Onder
eentonige muziek nadert een stoet van marktvrouwen in kleurige pracht; niet loopende,
niet springende, maar als zeilende op haar stijve naar alle zijden breed uitstaande
rokken. Joelende en zingende komen ze nader, een van haar met het portret van Hare
Majesteit op langen stok; een ander met zeer groote vlag.
De kleeding is zeer verschillend, zooals op de foto, blz. 252, te zien is; de kleuren
meest zeer bont zijn dat nog meer; de aanvoerster heeft zich gestoken ineen rijk
gewaad van groen en rozen met driekantig hoofddeksel van dezelfde stof. Anderen
hebben donkere rokken met Hollandsche spreuken er op; de vischvrouwen plaatsen

Neerlandia. Jaargang 13

kunstig verscheidene hoofddoeken boven elkaar, en de rijkeren onder haar ontbreekt
het niet aan gouden versierselen. Als zij tot vlak voor het Gouvernementshuis
gekomen zijn, blijven zij in voortdurende dansbeweging en zwaaiende met zakdoeken
op de maat der muziek ronddraaien, met al de drukte en levendigheid, negerinnen
eigen. Eindelijk trekken ze af om spoedig daarna in den tuin achter 't huis te
verschijnen en 't zelfde tooneel begint weer, totdat ze gelukkig gemaakt worden met
een hartversterking en met een luid en herhaald ‘Lang zal ze leven’ haar eigenaardige
hulde besloten wordt.
Eenigen tijd later de roeiwedstrijd. De booten zijn niet zeer talrijk en bevatten elk
verscheidene roeiers. Deze zijn alle inboorlingen, vol vuur om te winnen.
Het geheel bezien van het balcon van een gast-
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vrij huis aan den Waterkant is nog levendiger door de menschenmassa, die in bonte
afwisseling zich beneden

Roeiwedstrijd op Koninginnedag te Paramaribo.

op straat beweegt. Eigenaardig is het dat men hier de Oranjestrik of cocarde bijna
geheel mist; toch is het Oranje de kleur van den dag. Van vele

Optocht van Inlandsche marktvrouwen op Koninginnedag te Paramaribo.

negerinnen en mulatten is het geheele costuum oranje.
De Britsch-Indische mannelijke en vrouwelijke koelies, hoewel geen onderdanen
van onze Koningin, laten zich niet onbetuigd. Bij menigte komen ze stadwaarts en
maken zich zoo mooi ze maar kunnen.
's Middags wordt het publiek bezig gehouden met volksspelen.
's Avonds voor de meer uitverkoornen bal bij den Gouverneur.
Een paar dagen later woonde ik nog een schoolfeestje op een der openbare scholen
bij. De kinderen werden rijkelijk onthaald en er werden vaderlandsche liederen
gezongen.
Uittreksel uit een brief van
Jonkvr. JOH. SCHUURBEQUE BOEYE.
P a r a m a r i b o , Sept. 1909.
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Ned. Antillen
Eerste Curaçaosche Sisal-Maatschappij.
Met groote voldoening kunnen wij mededeelen, dat het jarenlange werken van den
heer J.H.J. Hamelberg eindelijk met een voorloopig gunstigen uitslag is bekroond
door de tot standkoming der E e r s t e C u r a ç a o s c h e S i s a l -M a a t s c h a p p i j .
Reeds in 1900 schreef de heer J.H.J. Hamelberg in het Jaarverslag van het
G e s c h i e d -, Ta a l -, L a n d - e n Vo l k e n k u n d i g G e n o o t s c h a p d e r N e d .
A n t i l l e n eene uitvoerige verhandeling over de voordeden der Sisal cultuur op
Curaçao. De schrijver daalde daarbij in zulke bijzonderheden en berekeningen af,
dat men erkennen moest, dat hij van de zaak eene diepgaande studie gemaakt had.
Nadien heeft de heer Hamelberg, ofschoon niet meer in de Kolonie verblijvend, niet
stil gezeten; doch onafgebroken, nooit ontmoedigd door te eurs ellingen van allerlei
aard, voortgewerkt aan zijn plan tot oprichting eener Maatschappij die daadwerkelijk
zou aantoonen, dat zijne berekeningen op goede degelijke gronden steunden. Dit is
hem ten slotte gelukt, dank zij den steun o.a. van den heer J.W. van Aalst, directeur
der Surinaamsche Cultuur-Maatschappij en van den heer G.C.B. Dunlop, directeur
der Kon. Petroleum-Maatschappij.
Als directeur zal optreden de heer Van Aalst. Z. Ed. zal op zijne reis naar Suriname
doorgaan naar Curaçao, en de heer Hamelberg zelf vertrekt binnen weinige dagen
daarheen, om de voorbereidende maatregelen te treffen. Ongetwijfeld zal zijne
technische kennis, alsmede zijne bekendheid met personen, zaken en toestanden den
heer Hamelberg daarbij kostbare diensten bewijzen. Later zal hij optreden als
gedelegeerd commissaris der Maatschappij. Reeds is de Koninklijke goedkeuring
op de Statuten verkregen en de Minister van Koloniën heeft den financieelen steun
der Regeering toegezegd. Op de Kolon ale Begrooting van Curaçao voor 1910 komt
reeds een post pro memorie voor steun aan de Sisal-cultuur in 't algemeen. Moge
deze Sisal-onderneming, waarin Nederlandsch kapitaal zit, weldra haar bijzonder
deel van dien algemeenen steun genieten! Dat zal der Kolonie Curaçao en ten slotte
ook Nederland ten goede komen.
Veel zal hierbij afhangen van de goede keuze der aan te planten Sisal soort. Reeds
menige proef is op Curaçao geheel of gedeeltelijk mislukt; doch daarbij werkten
vooral twee factoren samen: de proeven werden op te kleine schaal genomen, èn
men lette niet genoeg op de keuze der soort. Juist deze twee euvels zal eene
Maatschappij aan wier hoofd mannen staan als de heeren Van Aalst en Hamelberg
weten te vermijden.
Onze beste wenschen voor de nieuwe onderneming!

Jongel.-Afd. Curaçao.
De Amigoe di Curaçao schrijft over een feestuitvoering der Jongel.-Afd. van het
A.N.V. op Curaçao o.m.:
‘De jongelieden, hoe dapper en kranig ook, konden onmogelijk een heelen avond
vullen met hun gymnastische krachttoeren. Ridderlijk, zooals het jongeheeren past,
noodigden zij jongejuffrouwen en dames uit hun hare medewerking wel te willen
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verleenen, wat gaarne werd toegezegd. Mejuffrouw L. Steur nam de leiding op zich
van een Jongedameskoor en wist al heel spoedig met veel tact een negental
alleraardigste Nederlandsche liedjes, van Cath. van Rennes en J.P.J. Wierts keurig
geleerd te krijgen. De heeren J. Monsanto, S.E.L. Maduro, E.H.L. Maduro en M.L.
Maduro hadden ook hunne medewerking beloofd. Het was slim over'egd, deze heeren
te vragen, want dit “Curaçaosch Quartet” blijkt voor allen die het eenmaal hoorden,
een bizondere aantrekkelijkheid te bezitten.
De jongelieden hadden het fijn gevoel ook de heeren C. en R.W.F. Boskaljon
gelegenheid te bieden dezen avond schitterend op te treden met een prachtig
uitgevoerde fluit- en viool-solo.
Zoo is door onderlinge samenwerking veelzijdige kracht ontwikkeld en heeft het
A.N.V. werkelijk eenheid gebracht onder velen.’

Ingezonden
Malligheid.
De uitval van Dr. Fokker heeft mij op den inval gebracht, de aanteekeningen, die ik
op mijn zomerreisje in België gemaakt heb, nog eens door te zien.
Toen ik in Brussel op stap was, heeft ook mij dat malle ‘op stap’ voor ‘stapvoets’
getroffen; maar in plaats van er die goeie Vlamingen een verwijt van te maken, heb
ik leute voelen rijzen in mijn groot-Nederlandsch gemoed. Want dit is nu toch weer
zoo echt Belgisch, zoo heel niet a l g e m e e n -Nederlandsch; doch is het daarom
zoozeer te veroordeelen. Als gij, o mensch, op stap gaat, wat doet ge dan? Dan stapt
ge, niet waar? Draven doet ge dan niet. En wanneer nu een paard komt, dravende,
en het bord ziet dat hem voorhoudt, in twee talen nog wel, dat het nu met draven uit
moet zijn, dat het haastige dier nu op stap moet gaan, is dit dan niet duidelijk? Wellicht
zult ge meenen, dat er dan beter ‘in stap’ kon staan, want men zegt toch ook niet ‘op
draf’ maar immers, in draf’. Juist, men zegt ook niet ‘draafvoets’ hoewel men
‘stapvoets’ zegt. En waarom stapv o e t s ? Men stapt toch niet met zijn handen!
Zouden onze Belgische neven toch maar niet liever ‘i n s t a p ’ zeggen? Ik geloof
het niet. Zij verkoopen iets a a n een prijs, vinden dat een zaak genoeg g e k e n d is,
hebben brandspuiten met d a r m e n , schrijven ‘d r u k s e l s ’ boven de gleuf voor
drukwerken, lezen plakbrieven over de ‘r a z e r n i j d e r h o n d e n ’ (hondsdolheid),
noemen het bouwtoezicht ‘d i e n s t d e r b o u w i n g e n ’, en vinden het in het geheel
met erg, dat dit alles boven den Moerdijk anders gezegd wordt. - Hebben zij ongelijk?
Wel neen. - Ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is en iedere streek heeft zoo zijn
eigen zegswijzen. In Amsterdam hebben ze 't over een ‘sluis’ als ze een brug meenen;
ze spreken er van ‘sullen’, niet om Joris Goedbloed en zijn geslacht, maar om ‘baantje
glijden’ aan te duiden; ze roepen er: ‘ik ga voort’ om te verstaan te geven, dat ze
terstond gaan, en vinden dat alles heel behoorlijk.
Ik ook. Algemeen Nederlandsch beteekent toch niet: naar het model van Den Haag
of zoo.
Neen, onze Vlamingen verdienen om het gebrekkige ‘op stap’ niet al dien hoon.
Wij kunnen nog in veel dingen een lesje bij hen nemen. Is het niet aardig, in België
op een gebouw Voetvolk of Paardevolk te lezen, waar er bij ons geregeld Infanterie
en Cavalerie staat? En hoe klinkt ‘opschikkamer’ voor het in Holland overal gebruikte
‘Toilette’? ‘Tolonderzoek’ in plaats van ons ‘douane’?
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Een Antwerpsche politie agent, met wien ik onlangs een praatje maakte, zei het
zoo aardig: ‘ons
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taal is schoon genoeg zulle, maar ze wil g e l e e r d zijn.’
Zeker, zeker; en het komt al. Op den goeden weg zijn we tegenwoordig. Als we
nu elkander maar niet hard vallen over onze kleine tekortkomingen en e e n d r a c h t i g
samenwerken, dan zal het in de toekomst een slechte tijd worden voor de malligheden.
R o t t e r d a m , Nov. 1909.
C.R.H. SPOOR.

Het Fransche Sluis.
Mijnheer de Redacteur.
Als naar gewoonte bracht ik ook dit jaar weer een bezoek aan het voorm. 4e district
van Zeeland; en wel voornamelijk aan het stedeke Sluis, dat ten opzichte van
geschiedenis, vertier en vreemdelingenverkeer wel als de voornaamste plaats van
dat voormalig district kan worden beschouwd.
Sluis, M. de R. is, alhoewel vlak bij de Belgische grens gelegen, een echt
Hollandsche, of wil men liever een echt Zeeuwsche plaats; en de bewoners stellen
er dan ook prijs op als Nederlanders te worden beschouwd. Het wekt bij hen dan ook
immer eenigen wrevel, dat bij het vermelden van de uiterste grenzen des Rijks, de
hemelsbreedte van den Dollard af uitgemeten, haast nooit verder reikt dan tot de
Schelde; alsof Zeeuwsch-Vlaanderen minder mêetelt.
Ik geef u de verzekering M. d. R. dat de Zeeuwsch-Vlamingen het zich niet zullen
laten ontzeggen dat ze tot Nederland behooren, en dat ze zulks den vreemdelingen
toonen in de gehechtheid aan zeden, gewoonten en t a a l .
Het was dan ook niet zonder groote verbazing en ergernis M. d. R. dat ik bij mijn
bezoek moest ontwaren, dat sedert het optreden van den nieuwen burgemeester (een
nog jong man met misschien wat cosmopolitischen aanleg) sommige a m b t e l i j k e
opschriften en aankondigingen zoo waar in het Fransch zijn gesteld! Bij het
binnentreden van het eerwaardige stadhuisgebouw, de trots van Sluis, leest men
woordelijk de volgende mededeeling:
‘L'Hôtel de ville et le Musée d'Antiquité sont à visiter de 10-5 Heures.
Prix d'entrée 10 centimes (sic) par personne.
Pour boire défendu.’
Ik merk hierbij nog op, dat dit Fransche verhaal geene vertaling is van een daaraan
voorafgaanden Hollandschen tekst.
Ook op een der hoeken van het Marktplein, in welks midden de Oranje-Linde
prijkt, leest men op een bord met handwijzer:
‘Le Musée d'Antiquité.’
In België zijn dergelijke aankondigingen en wegaanwijzingen gesteld in het
Vlaamsch èn in het Fransch. In de Zeeuwsche stad Sluis bedient men zich in dezen
enkel van de Fransche taal. Klinkt het niet ongeloofelijk?!
Het wil mij voorkomen M. d. R. dat het Sluische stadsbestuur in deze eigen taal
verloochening een hoogst afkeurenswaardige daad pleegt: eerstens omdat het zich
tegenover een groot gedeelte van eigen volk onverstaanbaar maakt; en tweedens
omdat het zich in een vernederend en belachelijk daglicht stelt tegenover de vele
‘Zuider-broeders’ die Sluis des zomers bezoeken, en die, het zij tot hunne eer gezegd,
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alle pogingen in 't werk stellen om hunne moedertaal te verheffen en te doen
eerbiedigen.
Ik dank u Mijnheer de Redacteur voor de opname.
G o u d a , 29 Oct. 1909.
M.C. HENNEQUIN.
Elk lid brenge ten minste 2 nieuwe leden per jaar aan!!

Een plicht van Noord Nederland tegenover de Vlaamsche strijders.
't Is niet nieuw wat ik ga zeggen. Ook niet veel, al betreft het eene zaak van groot
belang. Maar er moet op dit aambeeld gehamerd worden, met snelle slagen, dikwijls,
voortdurend.
Vlaanderen strijdt en wij? Helpen wij den Vlaming naar ons beste vermogen?
Dat ieder het zijne doe, niet afhoudend vóór de strijd gewonnen is. En waar men
geen groote middelen kan gebruiken, stelle men zich te weer met kleine, grijpe iedere
gelegenheid aan......
Een uit velen: men gebruike eigen taal voor het adres, wanneer men een' brief te
zenden heeft aan Nederlanders of Vlamingen, in Vlaamsch-België woonachtig.
Eén brief of briefkaart, wàt maakt het uit?
Neen, maar die duizenden die, in Nederlandsch gewaad de grenzen overgaan,
vormen een machtig geheel. Laat uwe brieven niet als vreemdeling uitgedost, reizen
op eigen taalgebied en... zegt het voort.
R o t t e r d a m , Sept, 1909.
L.J. LEFEBRE.

In Nederland Nederlandsch!
M a a r s s e n , 18 Oct. '09.
M.!
Ik stuurde dezer dagen een postwissel naar Utrecht voor een kistje sigaren, dat ik
gekocht had en kreeg toen tot mijn groote verwondering bijgaande Fransche briefkaart
terug. Mocht gij dit in Neerlandia bekend willen maken, dan heb ik er niets tegen.
Hoogachtend,
Uw dv.,
P.P. DE BEAUFORT.
Utrecht, le 11 Octobre 1909.
P.P.
Nous vous accusons volontiers réception de votre mandatposte, dont le montant
nous a dument servi pour balance de la facture relative.
Avec nos remerciments de ce payement, nous nous recommandons à votre bonté
aussi par la suite et vous présentons, Monsieur, nos civilités distinguées
***
Fournisseurs de la Cour.
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Jhr. De Beaufort wijst terecht op zulk verbijsterend gedoe. Deed ieder het, soortgelijke
voornaamdoenerij zou weldra uit zijn.
Maar 't mooiste is, dat het Fransch van den heer Naseman - op 't gehoor geen
Fransche naam toch - wel spraakkundig juist maar zuiver vertaald Hollandsch is.
Zoo gaat het; wie van zijn eigen taal op een andere wil overstappen, schiet gewoonlijk
in de gleuf.
Een beroep op het Hof, waarvan de heer Naseman leverancier is, zou in het minst
niet opgaan. Daar is het Hollandsch in eere en wordt tegenover Nederlanders nooit
anders dan de moedertaal gebruikt.
Red.

Het Nederlandsch in de sport.
T i e l , 20 Oct. 1909.
M.
Een briefkaart, die ik als secr. v/d. protestcommissie v/d. Ned. Voetb. Bond ontving,
is voor Neerlandia misschien wel grappig. In een wedstrijd was geprotesteerd naar
aanleiding van een doelpunt, aan de tegenpartij toegekend, omdat de protesteerende
vereeniging beweerde, dat de speler, die het doelpunt maakte, buiten spel stond. Dit
protest werd ech-
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ter ingetrokken door een briefkaart, waar ik hier met verzwijging der namen een
afschrift van laat volgen:
‘M.H.,
Het protesteeren over een oufside1) goal wedstrijd A-B, gemaakt door B wenschen
we niet te doen doorgaan, daar onze spelers in de meening verkeerden, dat de reflie2)
het niet gezien had, doch later beweerde, gezien te hebben, dat het niet oufside1) was.
Hoogachtend,
...............’
O, die vreemde woorden!
Hoogachtend,
Uw dw.,
M. DE BOER.
Naar wij vernemen heeft het bestuur van den Ned. Voetbalbond een rondschrijven
gericht tot de pers, met verzoek te willen bevorderen, in voetbalberichten zooveel
mogelijk het gebruik van Engelsche technische termen te vermijden en te vervangen
door Nederlandsche woorden.
Red.

De Regeering en het Nederlandsch.
Geachte Heer Redacteur,
De R i j k scommissie tot opsporen van delfstoffen van staatswege, gaf dezer dagen
het tweede deel van haar werken uit, handelende over de geolpgie van een deel van
Nederland. Dit deel verscheen in de Engelsche taal; het vorige was in het Duitsch.
Hoewel op dit tweede deel met vette letter is gedrukt ‘The Hague, 1909,’ is het
uitsluitend te verkrijgen te Salzberg in Saxen.
Ik heb tot nog toe vergeefs gezocht naar uitgaven van het Zweedsche, Deensche,
of eenig ander buitenlandsch gouvernement, in de Hollandsche taal, uitsluitend
verkrijgbaar gesteld in Deventer of Hengelo.
Het R i j k s Instituut voor het onderzoek der zee geeft Verhandelingen uit, die,
hoewel onder Nederlandschen titel verschijnend, uitsluitend verstaanbaar zijn voor
hen, die de Duitsche taal machtig zijn.
De R i j k s Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool geeft Mededeelingen uit,
die ook niet voor landgenooten, doch slechts voor hen, die het Duitsch verstaan,
gedrukt schijnen.
Mijn werkkring is te cosmopolitisch om niet te beseffen, dat het voor een geleerde
noodig en nuttig kan zijn wetenschappelijke mededeelingen te doen in een taal
waardoor hij gemakkelijk een grooter getal collega's, die hetzelfde veld bearbeiden,
bereikt. Maar dit gaat m.i. te ver waar het officieele uitgaven van Nederlandsche
1) Bedoeld wordt off side.
2) Bedoeld wordt referee.
1) Bedoeld wordt off side.
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Regeeringsinstellingen betreft. Zijn de mededeelingen van zóó hoogst belangrijken
aard, dat het noodig wordt geacht daarvan ook een breede schaar buitenlanders in
kennis te stellen (specialisten die zich voor het onderwerp interresseeren kennen
onze taal meer dan men denkt), dan is eene vertaling zeer gemakkelijk bij het
oorspronkelijke te voegen. Allereerst mogen wij eischen, meen ik, dat
regeeringsambtenaren in officieele uitgaven Nederlandsch schrijven.
Mij zal het aangenaam zijn, geachte heer Redacteur, Uwe meening hieromtrent te
vernemen.
Hoogachtend,
Uw dw.,
WOUTER NIJHOFF
's G r a v e n h a g e , November 1909.
We behoeven zeker niet te betogen, dat we het volkomen met den heer Nijhoff eens
zijn.
Red.

Mededeelingen en allerlei
Hulde aan de dooden.
De vertegenwoordiger van het A.N.V. te Londen heeft 21 Oct. namens het
Hoofdbestuur van het A.N.V. een witte krans met een lint in de Nederlandsche kleuren
gelegd op de kist met het stoffelijk hulsel van Jan Hofmeyr.
Dienzelfden dag werd door Ds. Baart de la Faille een dienst gehouden in het
sterfhuis.
- Zaterdag 23 October heeft Mr. C.Th. van Deventer, lid van 't Hoofdbestuur,
namens het A.N.V. een palmtak gehecht aan het gedenkteeken, op het graf van den
Inlandschen arts J.E. Tehupeiory te Utrecht opgericht en het daarna aan de Indische
vereeniging overgedragen.

Maurice Meerloo. †
Naar aanleiding van de woorden van onzen vertegenwoordiger in Mexico, gewijd
aan de nagedachtenis van den toonkunstenaar Meerloo, hebben eenige Holl. vrienden
het plan opgevat op zijn graf te New York een eenvoudige zerk te doen plaatsen.
Ook zal getracht worden de nagelaten werken van den componist een waardige
bestemming te geven.

Holland op zijn best.
De Nederlander Dr. André Jolles, vroeger privaat docent in de algemeene
kunstgeschiedenis aan de hoogeschool te Freiburg in Baden, heeft dit ambt aanvaard
aan de Berlijnsche Hoogeschool.
- De uitvoer van bloembollen uit Holland, die in 1901 ongeveer 10 millioen K.G.
bedroeg, is in 1908 gestegen tot 143 millioen K.G.
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- Ter beplanting van een park en heuvel, eigendom van den Amerikaanschen
milliardair Rockefeller, zijn te Boskoop (Holland) 35.000 stuks blauwe sparren
besteld, voor eenige jaren door den heer A. Koster Mz., aldaar voor het eerst in den
handel gebracht.
- De Harvard Universiteit heeft Prof. J.C. Kapfeyn te Groningen tot eere-doctor in
de natuurwetenschappen benoemd.
- De Hollandsche schilder Jan Veth is naar Amerika vertokken, waarheen hij is
genoodigd om portretten te maken.

Eigen kracht.
(Uit een beschouwing van Sibmacher Zijnen in het Handelsblad):
‘Een ontwaking van eigen kracht wel, dat pogen der Nederlandsche Opera waaraan
de naam C. van der Linden voor goed verbonden is; een kracht die eigen composities
voortbracht.

Belangstelling in Holland.
The International Visits Association te Oxford zal het volgend jaar van 9 tot 19 Aug.
de Hollandsche academiestad Leiden bezoeken. Het doel dezer vereeniging is de
gewoonten en instellingen van verschillende landen ter plaatse te bestudeeren.
In Mei 1910 zal de British Dairy-farmers Association, waarvan de voornaamste
veehouders en veefokkers van Engeland leden zijn, een bezoek brengen aan ons land
om kennis te maken met onze veeteelt.
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Hudson-Fulton-feesten.
Welken indruk Burgemeester van Leeuwen van de Hudson-Fulton-feesten heeft
meegenomen, blijkt uit het onderhoud, dat hij een vertegenwoordiger van het
Handelsblad heeft toegestaan.
Hij verklaarde:
‘Als conclusie mag ik wel zeggen, dat onze deelneming aan de feesten op zéér
hoogen prijs is gesteld, en dat de Hudson-Fulton Gedachtenisviering voor ons land
uit belangen-oogpunt, waar het onzen handel met en onze verhouding tot de Ver.
Staten betreft, en ook met het oog op onze positie, van groote beteekenis geworden
is.
Afgescheiden dan nog van directe voordeden, die veelvuldiger bezoek van
Amerikanen aan ons land, tengevolge van de groote bekendheid, brengen zal.’

Holland in het Oosten.
De South China Morning Post van 1 September 1909 bevat een geestdriftig gesteld
verslag der Koninginnedagviering te Hongkong, waarin wordt verklaard, dat de
Hollanders in den vreemde onder het wijs en verstandig beleid van Koningin
Wilhelmina dermate aan invloed en beteekenis hebben gewonnen, dat het, bizonderlijk
in Hongkong, opvallend is.
‘Een paar jaar geleden onderhield geen Hollandsche stoomvaart-maatschappij het
handelsverkeer in deze wateren; er waren geen Hollandsche banken en geen
Hollandsche handelshuizen van eenige beteekenis. Tegenwoordig bezit Hongkong
dit alles en een klein leger van Hollanders om die zaken te besturen. Zoover wij
hebben kunnen nagaan, is het nog nooit in de geschiedenis van Hongkong
voorgekomen, da de haven vereerd is met het bezoek van een Hollandsch
oorlogsschip, en zeker is zij nog nooit bezocht door drie zulke modeloorlogsschepen
als thans de Nederlandsche driekleur doen wapperen in onze ruime haven’.
Men vergunt ons verder aan een bijzonder schrijven uit China het volgende te
ontleenen:
‘... Ook ligt het niet aan de mindere energie der Hollanders, immers in Hongkong
en Singapore v e r d r i n g e n ze de Engelschen. In Singapore bepaalt de Ned.
Handelsbank den koers van den dollar, in Singapore geeft de Ned. Handelmaatschappij
bankbiljetten van 5 dollar uit, waarvoor de Chineesche wisselaars 5½ dollar betalen!
Dus onze landgenooten staan overal goed aangeschreven; in Hongkong beginnen
ze, in Singapore zijn ze de baas.
... de komst van een oorlogsschip, dus des te meer van een homogeen eskader, dat
op het publiek overal indruk heeft gemaakt - getuige de couranten-artikelen en wat
ik b.v. in Arnoy van een mandarijn hoorde - is vaak het sein tot het aanknoopen van
handelsbetrekkingen.
De Jang-tsi-Kiang opstoomende, kregen we weer de tastbare bewijzen dat er
Hollanders zijn. De rivier wordt uitgebaggerd door de East Asiatic Dredging Company
te Amsterdam met Holl. ingenieurs, werklui en materiaal. Twee uur lang voeren we
langs baggermolens en sleepbootjes, die alle de Hollandsche vlag hadden geheschen
en om het hardst salueerden, met de stoomfluit gilden en waarvan de opvarenden
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ons enthousiast hoera toeriepen, terwijl sommige bootje ons een tijdlang begeleidden
en vele huizen aan de wal ook de driekleur hadden uitgestoken.
... Vooral zijn hier (Sjanghai) prachtig het paleis der Ned. Handel-maatschappij
en de Duitsche club, die uit- en inwendig vorstelijk zijn ingericht. Natuurlijk zijn wij
hier de gast van onze Oostelijke naburen, die zich soms niet ontzien de
begripsverwarring die er heerscht omtrent de namen Dutch en German ten eigen
voordeele te exploiteeren. Maar enfin, gezamenlijk door Holland en Duitschland
wordt de Brit ook in Sjanghai er uit gewerkt...’

Vlaanderen op zijn best.
De beeldhouwer Lagae, schepper van Rodenbach's standbeeld, werd dezer dagen
bekroond in den prijskamp voor het nationaal gedenkteeken te Buenos-Aires.
De kunstenaar is lid van het A.N.V.
- Het Sinjorenlied van de Pol de Mont, dat het eerst verscheen in De Vlaamsche
Gids, is door Jan Blockx op muziek gezet.

Neerlandia-verspreiding.
Of dit nut heeft?
‘Door het lezen van eenige nummers wakker geworden en onweerstaanbaar
aangetrokken tot het streven van het A.N.V. verzoek ik U... enz.’
Zulk een brief met aangifte van lidmaatschap teekent.
Wie Neerlandia ter kennismaking enkele maanden aan iemand gezonden wenscht
te zien, kan het adres aan het Hoofdkantoor te Dordrecht opgeven.

Ned. handel in Suriname.
Te Paramaribo zal een Kamer van Koophandel worden opgericht. De ontwerp
verordening heeft de Koloniale Staten reeds bereikt. Het ontwerp is het gevolg van
den wensch der Surinaamsche kooplieden zelf.

Nederlanders in den vreemde.
Te Dortmund worden pogingen aangewend om een Verbond van Nederlandsche
Vereenigingen in Rijnland-Westfalen op te richten.
Inlichtingen worden gegeven door den heer Van Dijk, Hohestrasse 131, Dortmund.

‘Het Nederlandsch Lied’.
Door deze vereeniging is weer een zestal Kerstliederen, de derde bundel reeds, aan
de leden toegezonden.

De gulden middelweg.
Dezer dagen bedankte een lid omdat Neerlandia te weinig strijd voert tegen vreemde
woorden en zich zelf aan het gebruik ervan schuldig maakt, een ander omdat de
Redactie te veel er op vit.
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Zou dit niet het beste bewijs zijn, dat wij in dezen den gulden middelweg
bewandelen?

Een woord op zijn pas.
De ijverige ab actis der Amsterdamsche Stud.-Afd. de heer J.W. te Winkel, heeft in
het Amsterdamsch Studenten Weekblad flink gepropageerd voor 't A.N.V.O. m.
maakt hij deze gezonde opmerking:
‘Eén ding moet echter nog gemeld worden, namelijk dat het Verbond, n i e t een
vereeniging is van doordrijverige taalzuiveraars. Wel zal ieder goed Nederlander,
en dus ook een A.N.V.-lid, zooveel gevoel voor zijne taal hebben, dat hij niet vindt
dat deze verfraaid wordt door ontelbare bastaardwoorden; maar de meening, dat men
als Verbondslid op het gebruik van ieder bastaardwoord moet vitten, is geheel uit
den booze.’
Zeer juist! Zegt het voort!

Kernwoord van Lombroso.
De vorige maand is de Italiaansche Prof. Lombroso overleden.
Ziehier een kernwoord uit zijn bekend werk ‘De Misdaad’:
‘Een volk onderdrukken, uitmoorden, dat kan men; maar het doen veranderen van
taal kan men nooit, of het moet veranderen van klimaat, van lucht, van strottenhoofd,
van zenuwstel, waaruit noodzakelijk de wijzigingen voortspruiten in de
spraakvorming; elke wet tot uitroeiing der taal is een bewijs te meer van de
menschelijke kortzichtigheid.’

Neerlandia. Jaargang 13

257

Uit Chicago.
Afdeeling Chicago heeft onlangs een feestvergadering gehouden, waarop zoowel de
beteekenis van den Koninginnedag, als die van het A.N.V. en der Hudsonfeesten
zijn uiteengezet. Er is voorgedragen en gezongen, o.a. het Verbondslied door de
geheele vergadering.
De heer Jacobsma, secretaris, schrijft o.m.: ‘Wij hadden een zaal gehuurd, die 200
menschen kon bevatten, en zie - wat ons nog nimmer is te beurt gevallen - wij hadden
er een moeten hebben die tweemaal zoo groot was. Nu moesten velen teleurgesteld
worden. Een groot succes dus.’

Onze zeevaartkunde.
In ons September-nummer hebben wij medegedeeld, wat de Magazine of Commerce
over de sleeptochten der Internationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam zeide.
Nederland kan bogen op meer zulke sleepreizen.

In April van dit jaar heeft de L. Smit & Co's sleepdienst te Rotterdam een soortgelijken
tocht schitterend volbracht.
Een maatschappij te Lima in Peru had den bouw van een drijvend droogdok voor
Callao opgedragen aan een Engelsche firma. Alvorens die opdracht te aanvaarden,
had deze zich bij L. Smit & Co. vergewist, of zij bereid zou zijn zulk een dok naar
de Westkust van Amerika te vervoeren. L. Smit & Co. vonden het raadzaam voor
de uitvoering van dit buitengewone werk nog een groote, sterke sleepboot te doen
bouwen. Deze nieuwe boot, De Roode Zee gedoopt, sleepte te zamen met de Zwarte
Zee, het reusachtige droogdok tot Montevideo, waar de Roode Zee, in een storm van
de ankers werd gerukt en zoo zware averij kreeg, dat de Oceaan, een andere sleepboot,
uit Holland moest komen, om de sleepreis voort te zetten.
Op 2 Augustus 1908 begonnen, kwam men eindelijk, na zware stormen, den 2en
April van het volgend jaar te Callao aan. De 10600 Eng. mijlen waren, zij 't niet
zonder tegenspoed, tot een goed einde gebracht.
Het Nederlandsche Zeewezen, waaraan deze bizonderheden zijn ontleend, stond
ons welwillend het cliché in bruikleen af. Het geeft een klein denkbeeld van het
moeielijke en gevaarvolle eener zeereis met zulk een onhandelbaar reuzendok.

Volkskunde.
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Verschenen is onlangs de derde druk van Mozaik, allerlei op 't gebied van
geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal enz., door
F.W. Drijver. Thans heeft dezelfde schrijver een supplement bij dezen derden druk
het licht doen zien. Voor een belangrijk deel is de stof ontleend aan het Museum
voor Folkore te Antwerpen.

Uit Mexico.
Ontleend aan een brief van den heer J. de Boer, vertegenwoordiger van het A.N.V.
te Irapuato:
‘Nog wensch ik uwe aandacht te vestigen op de opkomende fietssport in deze
republiek, waardoor Mexico een goed afzetgebied kan worden voor Hollandsche
rijwielen. Overal vormen zich reeds fietsclubs en worden fietswedstrijden gehouden.
Zelfs Irapuato heeft al zijn fietsclub.
De prijzen voor rijwielen zijn in de hoofdstad van 65 doll. tot 165 doll. en meer.
In de kleinere steden worden meest de goedkoopere rijwielen verkocht. Alleen
heerenrijwielen worden ter markt gebracht; de Mexicaansche dames kunnen zich
namelijk nog niet aan het fietsen wennen en laten dat soort van sport voorloopig nog
aan de heeren over. De hier gebruikelijke rijwielen wijken over 't algemeen zeer
weinig af van de in Holland gangbare modellen. De lantaarns zijn meest ingericht
voor acetyleengas, hoewel ook wel petroleumlantaarns worden verkocht.
Eén Hollandsche rijwielfabriek heeft hier gelukkig reeds een aardigen afzet.
Ook motorrijwielen worden veel verkocht.’

Het Holl. element in Amerika.
De Holl. Presbyteriaansche kerk te Milwaukee, voorganger de heer F.C. Willekes
uit Amsterdam, kwam dezer dagen in het bezit van een nieuw orgel, de leden schonken
een fraaien preekstoel.

Dutch en Deutsch.
In de Nieuwe Courant (Den Haag) schrijft de heer P.C. Hoynck van Papendrecht
nog het een ander over de begripsverwarring Dutch en Deutsch, naar aanleiding van
het stukje in het vorige nummer van Neerlandia over den matroos, die Dr. Cook een
Dutchman noemde.
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De schrijver betoogt, dat de naam Dutch ongetwijfeld komt van Deutsch en dat met
Dutch bestempeld is het Duitsche, als voornaamste der Germaansche volken; terwijl
de andere leden der familie eenvoudigheidshalve dien naam deelen.
Verder bewijst de schrijver dat de begripsverwarring zich niet heeft bepaald tot
de zeevarenden. Hij haalt daarvoor aan een liedje, The Dutch Company uit een Scotch
Students Songbook. Daarin heet het:
O when you hear the roll of the big bas drum
Then you may know that the Dutch have come
For the Deitch company is the best company
That ever came over from old Germany.
When Greek meets Greek, then comes the tug of war,
When Deitch meets Deitch, then comes the lagerbeer.’ enz.

Dichtbundel van Reitz.
De Zuid-Afr. bladen melden, dat de oorlogsgedichten van F.W. Reitz binnenkort in
boekvorm zullen verschijnen.

Hollandsche tegels.
De Londensche Globe heeft in haar nummer van 28 October l.l. een artikel over
Hollandsche tegels. Het blad begint met erop te wijzen, dat in de huizen der
Londensche voorsteden overal haarden met tegels zijn te vinden; maar die tegels
hebben niets gemeen met de vroeger alom verspreide echt Hollandsche tegels, zoo
rijk van kleur en vreemd van teekening. Het waren witte tegels met bijbelsche of
andere voorstellingen in blauwe verf, en in den tijd, toen prentenboeken zeldzamer
waren dan thans, werden zij door liefhebbende moeders gebruikt om de kinderen het
eerste onderricht te geven.
Meer dan eens is verteld hoe den bekenden godgeleerde Philip Doddridge de
bijbelsche geschiedenis door zijn moeder is geleerd van de Hollandsche tegels langs
de schouw.
De ongelukkige John André schreef in October 1769 aan Anna Seward te Lichfield
over het opgewekte gezelschap om den haard: ‘Bewaar mij een plaatsje; doch de de
pook, de tang of de schop zullen mij vertegenwoordigen; maar ge hebt Hollandsche
tegels, die oneindig veel beter zijn, laat dan Mozes of Aäron of Bileam's ezel mijn
plaatsvervanger zijn.’
In Math. Hawthorne's Legends of Province Houses staat in het eerste verhaal: ‘Het
eerbiedwaardigste en sierlijkste was een schoorsteenstuk, rondom met Hollandsche
tegels van blauw gekleurd Chineesch aardewerk, en waarop afbeeldingen waren van
tooneelen uit de H. Schrift, en ik meen te weten dat Lady Pownall, of Bernard bij
den vuurhaard heeft gezeten en haar kinderen de geschiedenis van iederen blauwen
tegel heeft verteld.’
De voorstellingen op deze Hollandsche tegels hebben eenmaal Longfellow het
volgende gedichtje aan een kind in de pen gegeven:
With merry-making eyes and joound smiles,
Thou gazest at the painted tiles,
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Who figures grace
With many a grotesque form and face,
The ancient chimney of thy nursery The lady with the gay macaw,
The dancing girl, the grave bashaw
With bearded lip and chin;
And, leaning idly o'er his gate,
Beneath the imperial fan of state,
The Chinese mandarin.

Het is zeker niet algemeen bekend dat de Engelsche kinderen van weleer, door middel
van Hollandsche tegels hun eerste onderricht hebben ontvangen.

Voor Afdeelingsavonden.
Om op te treden voor de Afdeelingen hebben zich nog de volgende personen
aangemeld:
Mej. Marie Berkhuyzen, sopraanzangeres, Mauritsstraat 38, Utrecht. Nederlandsche
liederenavond.
Trio: Mej. Marie Russer, sopraan, Den Haag; Bram van der Stap, bariton, Delft
en J.P.J. Wierts, componist, Delft. Nederlandsche liederenavonden.
Fr. Deckers, Aerdstraat 502, Antwerpen.
1. Over vliegtoestellen (met lichtbeelden);
2. Aanvals- en verdedigingsmiddelen ter zee: slagschepen, onderzeebooten,
torpedo's enz. (met lichtbeelden).
Johan Koning, Rijswijk (Z.-H.).
Lezingen en voordrachten. Dramatische kunst, voornamelijk werk van Frederik
van Eeden. Treedt ook op met de violisten Th. Malpieghi en A. Saamrevf.
W.O.A. Koster, Van Loonstraat 13, Den Haag. Lezingen in verband met onze
Beweging: Vaderlandsliefde, Vorstenhuis en Volk. In den vreemde. Volksidealen.
F.A.J. Vermeulen, leeraar M.O., Ruysdaelkade 75, Amsterdam.
Kunstgeschiedenis en schoonheidsleer, in 't bijzonder over de Hollandsche
beeldende kunsten.
Meer opgaven voor deze lijst worden gaarne ingewacht bij de Administratie,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Vlaamschen sprekers wordt verzocht hun onderwerpen op te geven aan het
Secretariaat te Gent.
Bij afd. Stamverkeer, Willemstraat 15, Den Haag, zijn lantaarnplaatjes verkrijgbaar
voor 't houden van lezingen o.a. over Noord-Holland.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mevr. M. Lang - Van Dalen, vroeger Werdensche Rosenstrasse 5, Berlijn W.
Leonard Charles van Noppen, vroeger Lecturer in de Nederl. Letterk. aan
Columbia University te New York en te Hartford.
J.F. Schönfeld, vroeger Ginnekenweg 8 bis, Breda (thans in West-Indië).
L. Abbas, vroeger Chicago.
W.C. van Raadshoven, vroeger Kort Galgewater 2, Leiden (thans in Indië).
S.H. Witte, vroeger Oakdene te Hayes, Middlesex, Engeland.
B.J. Viljoen, vroeger La Mesa, N.M. (V.S.v.A.).
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Mevr. H. Doyer, vroeger Paramaribo, daarna Valeriusstraat, Amsterdam en
vermoedelijk sedert kort naar Oost-Indië vertrokken.

Bericht.
Aan alle leden in binnen- en buitenland wordt vriendelijk verzocht hun bijdragen
voor 1910, die in Januari geind worden, gereed te houden en bij eerste aanbieding
der kwitantie te voldoen.
Men bespaart daardoor Hoofd-, Groeps- en Afdeelingsbesturen, alsmede
vertegenwoordigers of correspondenten, die met de inning belast zijn, veel moeite
en kosten.
Den buitenlandschen algemeenen leden, over wier bijdrage van Holland uit niet
kan worden beschikt, wordt verzocht ze reeds nu op te zenden naar Dordrecht.
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Nieuwe leden over October 1909.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Cl. Mahler, tandarts, Diergaardelaan 47,

Rotterdam.

Mr. Joh. J. de Vries, adv. en proc., Hoofdagent der Holl. Utrecht.
Societeit van Levensverz., Westerstraat 5,
Mr. D. Ragay, Rentmeester van het Kroondomein en
Wethouder, Ramstraat 27,

Utrecht.

P.A. Lens, notaris, Janskerkhof 22,

Utrecht.

Mr. J.E. Ameshoff,

De Bilt-Station.

A.H. Baudert, directeur groothandel in garen en band Zeist.
G. van Wees & Weiss,
L.P. de Stoppelaar, directeur Nederl. Grondbriefbank, Amsterdam.
Heerengracht 495,
G.G. Kuypers, ontvanger Registratie en Domeinen, Den Amsterdam.
Texstraat 54,
Mr. E.H.P. Rosenboom, adv. en proc., Heerengracht
333,

Amsterdam.

W. Haaxman, Bureau voor electrische installatiën en
electr. reclametoestellen, Singel 176,

Amsterdam.

E.M. Jaarsma, fabrikant van haarden en brandkasten, Amsterdam.
Heerengracht 507 a,
T.G. Lebbing, handelaar in comestibles, Prinsengracht Amsterdam.
807,
L.N. Maarschalk, directeur Ned. Neringverz. Mij.,
Prinsengracht 299,

Amsterdam.

A.J. Godzen, firma Brondgeest Zoon, in effecten,
Keizersgracht,

Amsterdam.

Jan E. de Jong, assuradeur, Keizersgracht 173,

Amsterdam.

W. Geuken, directeur Deli-Batavia Mij., Keizersgracht Amsterdam.
173,
C.H. Julius, President Raad van Beheer der Electrische Haarlem.
Spoorweg Mij., Spruitenboschstraat 7,
Mr. J.W. Ramaer, Koninginnegracht 4,

Den Haag.

Alex Mertens, tandarts, Javastraat 104,

Den Haag.
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Dr. D.W. Ekker, arts, Jan Pieterszoon Coenstraat 16,

Den Haag.

Dr. G.J. Teljer, arts, Nassau Zuilensteinstraat 2,

Den Haag.

C. Bosman van Oudkarspel, Koninginnegracht 53,

Den Haag.

J.J. Penning, Marine-ingenieur,

Helder.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

Gewone leden.
K.J.W. Loran, in effecten, Westerstraat 12,

Utrecht.

Martin Loth, fabrikant chirurg. instrumenten,

Utrecht.

U.J.W. van Nooten, inspecteur Registratie en Domeinen, Utrecht.
Johan Willem Frisostraat 16,
W.C. Vuystingh, notaris, Kromme Nieuwe Gracht 30, Utrecht.
Dr. F. Holm, scheikundige, Broederplein 21,

Zeist.

George H. Figi, kok en banketbakker, Donkerelaan 8, Zeist.
P.L. van Genderen, directeur N.V.
Amsterdam.
Vruchtensiropenfabriek ‘Holland’, Heerengracht 259,
Ph.J. van der Veen, sigarenhandelaar, Raadhuisstraat
6,

Amsterdam.

Haagsche Kofferfabriek, Kalverstraat 14,

Amsterdam.

M.J. Doorenbos, directeur Bijkantoor 1e Ned. Verz. Amsterdam.
Mij. op het leven en tegen invaliditeit, Utrechtschestraat
2,
J.W. van Beurden, chef Bijkantoor Piëtas, Heerengracht Amsterdam.
583,
J.H. Heere, directeur Bijkantoor der Onderlinge
Amsterdam.
Levensverz. Mij. ‘'s Gravenhage’, Prinsengracht 808,
T. Greidanus, directeur der Onderl. Levensverz. Mij.
van ‘Eigen Hulp’, Rokin 99,

Amsterdam.

J.E.J. Bonnike, directeur Levensverz. Bank
‘Amsterdam’, Heerengracht 213,

Amsterdam.

Mej. P.J. Boeken, directrice inrichting (M.O.), voor
meisjes, Prinsengr. 801,

Amsterdam.

Mr. F.C.N. Dammers, adv. en proc.,

Amsterdam.

Adr. Graas, directeur Eerste Ned. Proceskostenrisico
Verz. Mij., Singel 274,

Amsterdam.

R.C. Immink, directeur Ned. Neringverz. Mij.,
Prinsengracht 299,

Amsterdam.
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D. Ahrend, Singel 24,

Amsterdam.

Mr. Mensing van Charante, Keizersgr. 292,

Amsterdam.

W.A. Brenning, steenhouwer, N. Leliestraat 39,

Amsterdam.

Ph.P. Scheltes Jr., directeur Verz. Bank ‘Victoria’, Da Amsterdam.
Costaplein 11,
Z.A. Loeb, Pl. Prinsenlaan 7,

Amsterdam.

A.J. Korthals Altes, ingenieur, Keizersgracht 205,

Amsterdam.

E. van Tijn, in verzekeringen, Parklaan 56 rood,

Haarlem.

Louis H. Becherer, uitgever-drukker, Hoogewoerd,

Leiden.

H. van Goudoever, directeur der Staatsloterij,
Sweelinckstraat 25,

Den Haag.

W.A. Zalme & Zoon, bloemisten, Javastraat 134,

Den Haag.

Dr. S. Baart de la Faille, oud-predikant,
Koninginnegracht 86,

Den Haag.

C.J. Schouten, arts, oud-Kolonel v/d. Geneesk. dienst Den Haag.
der Landmacht, Javastraat 273,
J.W. van de Stadt, directeur Kon. Zeol. Botan.
Genootschap, Benoordenh. Weg 2,

Den Haag.

C.J. Strengers, Jan van Riebeekstr. 76,

Den Haag.

A.I.M.J. Schaepman, Copernicusstr. 102,

Den Haag.

J.W. ter Laag, directeur Verz. Bank ‘Victoria’, Meerweg Bussum.
3 a,
Ds. J.W. Poort, Ned. Herv. Predikant, Weststraat 61,

Helder.

Dr. D.A. Kerkhoff, directeur Rijks H.B. School,

Helder.

P. Doorewaard, rijwielhandelaar,

Helder.

Herman Nijpels,

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

Rotterdam.

Dr. P. Groeneboom, Rector v-h. Gymnasium,
Stationsstraat,

Sneek.

H.J. Busé, Predikant,

IJlst.
Beiden opg. door Ds. V.
Loosjes, Sneek.

W.F.Th. Kerssen, arts, Donkerstraat,

Harderwijk.

Opg. door Dr. W. van Everdingen, Rotterdam.
J. Filet, Stationsstraat 32,

Zaandam.
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J.A. Nebbeling, Saxenburgstraat 23,

Amsterdam.

J.C. Heyer, jur.-cand., P.C. Hooftstraat 88, 2e
verdieping,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer Amsterdam.
P.H. Stuurman, Zaandam.
J. Stam, Reguliersgracht 132,

Amsterdam.

Mej. G.R. Gebhard, Singel 200,

Amsterdam.

Opg. door den heer J.H.
van Heteren.
L.R. van Gelder, Keizersgracht 685,

Amsterdam.

Opg. door den heer J.
Welzenbach,

Amsterdam.

R.H. Arntzenius Jr., med. stud., Van Breestraat 123,

Amsterdam.

I. Bak, med. stud., 2e Jan Steenstr. 104,

Amsterdam.

A. Norden, med. stud., Prins Hendrikkade 122,

Amsterdam.
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J.A. Schröeder, litt.-stud., 2e Helmersstraat 112,
Allen opg. door den heer
F.G. Doornbosch,
O. Wixforth, azijnfabrikant, Rozengracht 129-133,
Opg. door den heer C. de
Jong,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Mej. C. Voget, onderwijzeres, Ceintuurbaan 205,

Amsterdam.

Dr. M. de Hartogh, Kerklaan 23,

Amsterdam.

Opg. door Dr. L.M. Metz,
Noordgouwe.
H.J.W. Becht, Heerengracht 172,

Amsterdam.

Mej. C. van Dommelen, Weesperzijde 143,

Amsterdam.

Opg. door mej. A.M. Gerth
van Wijk, Den Haag.
G.J. de Bruyn, 1e Officier Kon. W.-Ind. Maildienst,
Celebesstr. 66, Bel-étage,

Amsterdam.

J.R. Buys, 1e Officier ter Koopvaardij, Haarlemmerdijk Amsterdam.
95,
Beiden opg. door den heer Amsterdam.
P. Cool, arts, Den Haag.
J. Appels, N.P. stud., Sarphatipark 34,

Amsterdam.

H.C.P. de Bruyn, jur.-stud., Singel 244,

Amsterdam.

H.T. Deelman, med.-stud., Van Eeghenstraat 14,

Amsterdam.

A. van Heurn, jur.-stud., Heerengr. 305,

Amsterdam.

J. Houtman, med.-stud., 1e Helmersstraat 56,

Amsterdam.

C.H. Kühn, jur.-cand., Oosteinde 15,

Amsterdam.

Mej. M.F. Sanders, jur.-stud., Keizersgracht 130,

Amsterdam.

H.C. Siebes, N.P. stud., Ceintuurbaan 236,

Amsterdam.

Mej. J. Zeehuizen, Roemer Visscherstr. 27,

Amsterdam.

J.Th. Bornwater Jr., N.P. stud.,

Overveen.

J.E. Glim, jur.-stud.,

Bussum.

J. Temminck Groll, med.-stud., Emmastraat 8,

Haarlem.

H.A. Vissers, med.-stud., Nobelstr. 13,

Haarlem.
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Allen opg. door den heer
J.W. te Winkel,
Amsterdam.
M. Taudin Chabot, kassier, Haringvl. 96,
Opg. door den heer J.J.
Korndorffer,
Mej. B.H. van den Bos, Plantageweg 47 a,

Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer A.L. v. Leiden.
Blommestein,
W. Rebel, jur.-stud., Noordeinde 54,

Leiden.

N.S. Hoekstra, jur.-stud., Kort Rapenburg 14,

Leiden.

J C. Man, student, Nieuwsteeg 13,
Allen opg. door den heer
C. de Bruyn M.Cz.,
M.J. Wegerif, student, Middelweg 1 a,
Opg. door den heer S.
Bouman,

Leiden.
Leiden.
Leiden.

H.H. Kortebos, jur.-stud., Morschweg 50 b,

Leiden.

B.J. Schrieke, litt.-stud., Pieterskerkhof 22,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Leiden.
H.C. Leemhorst,
Mevr. de wed. H.C. Freriks, Van Beverenstraat 6 rood, Dordrecht.
I.A. de Gelder, Nicolaïstraat 20,

Den Haag.

Opg. door den heer J.A.
Snijders Jr., Amsterdam.
G.C.A. Fabius, Van Merlenstraat 19,

Den Haag.

A. Biersteker, tandarts, Stadhouderslaan,

Den Haag.

Opg. door Dr. A.N. van
Praag,

Den Haag.

J.A. Ladage, ingenieur, leeraar a/d. Cadettenschool,
Langestraat,

Alkmaar.

J.G. Lutz, 1e Luit. Inf., Metiusgr. 3,

Alkmaar.

Mr. Dr. Fockema Andreae, Kennemer straatweg,

Alkmaar.

Allen opg. door mevr. D.
Bogaert - De Sturler de
Frienisberg,

Alkmaar.

A.N.J. Beets, Riemsdijkstraat 93,

Wageningen.

D. van Beusechem, Hoogstraat 235,

Wageningen.
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G. Blokhuis, Hoogstraat 146,

Wageningen.

V.J. Cleveringa, Hoogstraat 23,

Wageningen.

W.K. van Gennep, Dijkstraat 10,

Wageningen.

M. Heilbron, Parkstraat 25,

Wageningen.

A. Hendriks, Hoogstraat 192,

Wageningen.

J.J.M. Jansen, Havenstraat 63,

Wageningen.

A. van Nes, Arnh. Straatweg, Casa Cara,

Wageningen.

Sieburg, Havenstraat 43,

Wageningen.

F.A.L. Schoenmakers, Pension de Bes, Arnhemsche
Straatweg,

Wageningen.

G.P. Adams, Hoogstraat 23 a,

Wageningen.

E.C.D. Helfrich, Lawicksche Allee 56 a,

Wageningen.

P.K. Heringa, Hoogstraat 26,

Wageningen.

H. Terwindt, Eusebiusbuitensingel 54,

Arnhem.

J.W. Kuiper, Paarlaarsteeg 1,

Haarlem.

P.J. Landry, Pension ‘Vier jaargetijden’,

Zeist.

Opg. door mevr. Schüssler, Zeist.

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. M. Roest, Riviervischmarkt 1,

Haarlem.

Mej. W. Roest, Riviervischmarkt 1,

Haarlem.

Beiden opg. door mej. Ch. Haarlem.
Roest,
P. Kreunen, Coornhertstraat 4,

Haarlem.

Opg. door den heer W.
Leverstein,
H. Dolhain, P.C. Hooftstraat 66,

Haarlem.
Amsterdam.

Opg. door den heer O.D.
ter Meulen,
P.J.W. Wellensiek, Heerengracht 253,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door mej. Truus E. Pleging, Haarlem.
J.C. Blössmann, Linnaeusstraat 15,

Amsterdam.

Opg. door den heer W.
Horsman,

Amsterdam.
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Groep Ned. Oost-Indië.
Bag. Oloön Sonipada, hoofd der school, Moeara Tebo, Res. Djambi.
Mangaradja Sonipada, hoofd der school, Panjaboerigan, Res. Tapanoeli
Beiden opg. door den heer
R. Soetan Casajangan,
Leiden.
M.C. Brandes, hoofdagent Cult. Mij.,

Semarang.

D.D.J.C. de Bruyn,

Semarang.

F.M.G. Balabrega, assuradeur,

Semarang.

Mevr. Balabrega,

Semarang.

H.A. Benjamins, boekhandelaar,

Semarang.

Mevr. J.H. Benjamins, geb. Martherus,

Semarang.

P.W. van den Broek, contr. politie,

Semarang.

Mej. N. Carrière, verpleegster,

Semarang.

C. Dekker, directeur Spaarbank,

Semarang.

Mej. H.W. van Delden,

Semarang.

Mej. L. van Delden,

Semarang.

J.J. Harms, empl. Mirandolle Voute & Co.,

Semarang.

Mevr. D.J.F. Harms, geb. Deutz,

Semarang.

Mej. H.J. Haverbult, onderwijzeres,

Semarang.

H. van Lennep,

Semarang.

Mej. A. van Lennep,

Semarang.

Mej. L. van Lennep,

Semarang.

H.A. van Lockhorst, adj. insp. N.I.S.,

Semarang.

Mevr. L.E.A.D. van Lockhorst,

Semarang.

Notowirojo, leerling H.B.S.,

Semarang.

A. Prins,

Semarang.

Mevr. Prins,

Semarang.

Mej. H.W. Pilger, onderwijzeres,

Semarang.

Mevr. Rottier,

Semarang.

Mej. De Roos, verpleegster,

Semarang.

D.J.G. Soesman,

Semarang.

R.M. Soerjopoetro,

Semarang.

Mevr. Tirion,

Semarang.
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C.A.G. Bullock, ambt. Dept. van Financiën,

Weltevreden.

P. van Genderen Stort, Kapt. Gen. Staf,

Weltevreden.

W.P.A. Jansz, postambtenaar,

Weltevreden.

Joh. A. Lagas, assist. Gouv. Accountant,

Weltevreden.

O.G. Heldring, mijningenieur,

Merauké.

Hagenberg, firma Rouwenhorst Mulder & Co.,

Tjilatjap

P.N. Max, ingenieur S.S.,

Bangil.

A.K. Nolthenius de Man, Pastoor,

Buitenzorg.

J.A. Platte, adm. s.f. de Maas,

Besoeki.

J.H. de Santy, contr. B.B.,

Besoeki.

G. Selleger, adm. s.f. Boedoean,

Besoeki.

J.H. Somme, Luitenant Infanterie,

Willem l.

F.F. Vervat, 1e Luit, der Inf.,

Soerakarta, Java.

Opg. door Kapt. G.
Radersma.
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Buitenland.
Beschermende Leden.
J.W. Kurt Hess, Bus 3391,

Johannesburg (Transv.).
Opg. door den heer D.
Krabman,

Johannesburg (Transv.).

J.A. van Heeteren, Bus 1330,

Johannesburg (Transv.).

C.S. Koevoet, Bus 315,

Johannesburg (Transv.).

F. Burger, Bus 3357,

Johannesburg (Transv.).

Gewone leden.
F. Hoyer, Lyndon House, East Finckley,

Londen N.

J.E. Honcoop, arts, Officier van Gezondheid 2e kl., p/a. Batavia.
Departement van Marine,
Opg. door Luit. W.
Posthumus,

Siboga.

Eerw. F.N. van Niekerk, Breestraat 163,

Kaapstad (K.K.).

F.P. van Coppenhagen, kantoor van Akten (Deeds
Office),

Kaapstad (K.K.).

C. Christian Silberbauer, Provincial Chambers,
Keeromstraat,

Kaapstad (K.K.).

Allen opg. door den heer
H.L. van Veelo,

Kaapstad (K.K.).

Mevr. J.A.G. Bremer, Aberdeen straat 38, Woodstock Kaapstad (K.K.).
bij
F. Bakker, Main Road, Rondebosch bij

Kaapstad (K.K.).

H. Burton, L.W.V. Prokureur-Generaal,

Kaapstad (K.K.).

Mevr. G.S. Ferguson, Main Road, Rondebosch bij

Kaapstad (K.K.).

H.C. Hooper, Landmeter Generaal's kantoor,

Kaapstad (K.K.).

P.F. Fouché, Landmeter-Generaal's kantoor,

Kaapstad (K.K.).

Mej. B. Kuperus, Loopstr. 187,

Kaapstad (K.K.).

Mej. T. Kuperus, Loopstr. 187,

Kaapstad (K.K.).

G.H. Marchand, Victoria Hotel, Koningin Victoriastraat, Kaapstad (K.K.).
Mej. E.J. Oppel, Dorpstraat 6,

Kaapstad (K.K.).

A. Passek, Royal Duke Hotel, Loopstraat,

Kaapstad (K.K.).
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P.J. Zoutendijk, Lange Marktstr. 88,

Kaapstad (K.K.).

J.W.G. van Oordt, Bondstr. 6,

Kaapstad (K.K.).

J.F.A. van Oordt, Bondstr. 6,

Kaapstad (K.K.).

H. Klosser, Pleinstraat 149,

Kaapstad (K.K.).

Mej. M. Eberlein, Buitenkantstr. 146,

Kaapstad (K.K.).

Mej. M. Metelerkamp, Hofmeyrstraat 26 of 56,

Kaapstad (K.K.).

Mej. J.S. Koster, Breestraat 245,

Kaapstad (K.K.).

Mej. W.E. Koster, Breestraat 245,

Kaapstad (K.K.).

J.P. Feenstra, Lionstraat 87,

Kaapstad (K.K.).

J. Weckesser, horlogemaker, Main Road, Woodstock
bij

Kaapstad (K.K.).

J.S. Hoogendoorn, Breestraat, hoek Korte Marktstraat, Kaapstad (K.K.).
D.J. Boks, bei Frau Pörtner Neustadts-Contrescarpe 48, Bremen.
R. Tolmeyer, Hopfenstrasse 2,

Bremen.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Bremen.

J. Devèrs, Landbank,

Pretoria (Transv.).

D. Heystek, 26 Steemenstraat, Braamfontein,

Johannesburg (Transv.).

W.C. van der Sterr, 46 Soper Road, Berea,

Johannesburg (Transv.).

Allen opg. door den heer
D. Krabman,

Johannesburg (Transv.).

P.R. Burgers, Bus 5923,

Johannesburg (Transv.).

J.J. van Tonder, Bus 6030,

Johannesburg (Transv.).

Mej. M. Petsch, Metzerstr. 31,

Berlijn N. 37.

L.K. Pook van Baggen, 5411 Genoastreet,

Oakland, California.

L.F. van Ravenswaay, civiel-ingenieur,

Bangkok, Siam.

Theo Zandstra, 650 Oakley Ave,

Chicago.

T. Aikens, 1116 So Homan Ave,

Chicago.

E. Groenboom, 1735 W 14 Place,

Chicago.

J. Sluis, 544 W 63 St.,

Chicago.

D. Driebergen, 2121 W 12 St. Boulevard,

Chicago.

P.E. Koopman, 230 Superior St.,

Chicago.

A.C. Ruychaver, Riddaregatan 7 2tr.,

Stockholm.

Opg. door den heer J.W.
Doyer,
M.G. Newhouse, Alpha Zeta,

Tumba.
Pullman, Wash.
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Mej. Betty Jacometti, Geschw. Förstner, Kaiser
Wilhelmstrasse 21,
Opg. door Mr. J.F.
Hijmans,

Dusseldorf.
Den Haag.

De nieuwe ledenlijst van Groep België in het volgend
nummer.

Postzegelafdeeling.
Naar aanleiding van onze laatste mededeelingen is het ons, door het schrijven van
belangstellenden, gebleken, dat de meesten onzer lezers, niet weten, wat de
Postzegelafdeeling bedoelt. We zullen daarom deze opheldering voortaan in ieder
nummer laten staan.
De Postzegelafdeeling haalt geld uit gebruikte postzegels. Wie een gebruikte
postzegel wegwerpt, werpt geld weg. Verstandiger is 't dit niet te doen, den
postzegel te bewaren en het aldus geredde geld ten goede te laten komen aan
den V l a a m s c h e n Ta a l s t r i j d door ons de postzegels hetzij rechtstreeks,
hetzij door tusschenkomst van onze correspondenten te doen toekomen. A l l e
leden van het Verbond ontvangen brieven; a l l e kunnen ons helpen, daar a l l e
post-, telegraaf, fiskaalzegels goed zijn voor ons doel. Het meest kunnen ons
helpen Banken en dergelijke inrichtingen, die hooggefrankeerde stukken
ontvangen en ook nog de buiteneuropeesche leden.
Vele leden verzamelen voor eigen rekening. Met hen zijn we bereid te r u i l e n .
Om onzen voorraad aan te vullen k o o p e n we ook postzegels. Men wende zich
daarvoor tot de P o s t - z e g e l a f d e e l i n g t e G e n t .

Lijst van Correspondenten.
België.
Aalst: Arth. Buys, Brusselsche straat.
Antwerpen: C. Haegeman, 35 Hornestraat.
Brugge: E. Verachtert, Sint Gillis Kerkstraat.
Brussel: L. Delpire, 65 Sint-Jorisstraat, Laken.
Charleroi: Mariën-Flamant, 56 Rue de Marchiennes, Montignies le Tilleul.
Doornik: Van de Walle, 5 Rue Haigne.
Eekloo: De Poortere, onderwijzer.
Gent: Z e t e l d e r A f d e e l i n g : H. MEERT, 20 Spiegelstraat.
La Louvière: Fr. Besson, Brasserie Maugretout, Rue du Hocquet.
Lier: J. Verschoren, Sint-Gommarusstraat.
Lokeren: L. Herbert.
Mechelen: E. de Keyser, Auwegemvaart.
Nijvel: J. van Hauwaert.
Oostende: G. Lefèvre, 34 Weststraat.
Sint Nikolaas: Van Bergen, Em.
Tienen: Offergelt, 15 Leuvensche Straat.
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Noord-Nederland.
Alkmaar: Mej. Gerardien Obreen, secr. Jngel.-Afd. Alkmaar e.o.
Amsterdam: J.F. Quanjer, Westerdok 4boven.
Amsterdam: L. Aletrino, Leidschegracht 78.
Amsterdam: D.J. Rigterink, 2e Helmersstr. 111.
Arnhem: A.J.F. Valkenburgh, Hommelscheweg 361.
Arnhem: Mej. Olga Insinger, Spijkerslaan 41.
Den Haag: C. Plokhooy, Willemstraat 15.
Den Haag: Mejuffrouwen Atie en Nini Brunt, Heemskerkstraat 43.
Haarlem: Mej. Cato Reynvaan, Villa Uthem, Aerdenhout.
Rotterdam: Dr. W. van Everdingen, Mathenesserlaan 206.
Rotterdam: J. Lourens, Henegouwerlaan 83.
Rotterdam: Mej. C. van Vollenhove, N. Haven 113.
Rotterdam: A.M.H. Schepman, Rhoon A 4.
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Rotterdam: K. Kleykamp, Wijnstraat 85.
Rotterdam: Herman Kramers, Oostzeedijk 198.
Schiedam: Mevr. Hingman - Dobberke, Oostsingel 42.
Utrecht: J. Kramers, Katharijnesingel 35.
Velp: Mej. A. Arriëns, Boulevard.
Vlissingen: C.J.L. Sitsen.
Zutfen: O.H. Smits, Bomhovestraat 23 a.

Angola.
West-Afrika: Mevr. M.M. van der Smit - Prinsloo, Correio de Hanha via Benguella.

Birma.
Rangoon: Hillshoff - Poll, c.o. Mssrs Massink.

Canada.
Toronto Junction: Joh. van Eeden Nierhoff, 30 Ontario Street.

Ceylon.
Colombo: Mej. S. Piters, Ebor House, Green Path.

Chili.
Valparaiso: L.R. Doorman, Casilla 983.

Costa Rica.
Sr. Don. C. Hellmund, Puerto Limón.

Curaçao.
Willemstad: R. Boskaljon, klerk, Gouvernementssecretarie.
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Willemstad: James Corsen.

Duitschland.
Bremen: H. v.d. Putt, 12 Besselstrasse.

Goudkust.
Elmina: J.A. de Veer.

Italië.
Genua: Hennig, 1 Piazza Demarini.
Genua: Mevr. L. van Praag - Gelderman, Via G. Tomaso Invrea.
Genua: H.G. Hartswijker, p/a. Agenzia Marittima Olandese, Piazza de Ferrari 36.
Milano: J. Knoote, 4 Via Boccaccio, Pensione Nova.

Japan.
Yokohama: Mevr. Henriëtte Holst.

Java.
Batavia: Van Iterson, secretaris Afdeeling Batavia A.N.V., Gang Chaulan.
Meester Cornelis: Mevr. B. Pannekoek - Nijman.
Bangil: J. Bergsma.

Kaap-Kolonie.
Stellenbosch: Mej. Margareta van Zijl, Villa Mariana, Neethlingstraat.
Stellenbosch: Mevr. Schonken.
Prins Albert: Mej. Maggie Louw, Bus 15.

Mexico.
Mexico D.F.: Ten Napel, Primer Callejon de Santa-Clara No. 6, Apartado 1619.
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Oostenrijk.
Karlsbad: Sebert, Haus Billroth.
Karlsbad: Dr. Samisch, Haus Florida.

Panama.
Panama: Herman Pinedo, Postbus 14.
Panama: J.S. Corsen, P.B. 244.

San Salvador.
Sr. Don. F. Hellmund, Casa de los Sres Delima.
Sr. Don. Herbert de Sola.

Sumatra.
Koetah Radjah: F.B. Wicherink, Atjeh-Handelsmij.

Suriname.
Paramaribo: Fred. Oudschans Dentz.

Transvaal.
Johannesburg: J.F. Pogge, Bus 1330.
Doornrivier: W. van Drimmelen, Bus 6, Zeerust.
Potchefstroom: Kooman, secretaris Afd. A.N.V.
Pietersburg: Van den Ende, apotheker, Bus 56.
Frischgewaad, Heidelberg: J.L. de Rijke.
Driefontein, P.K. Wonderfontein, distr. Marico: B. Otto.

Venezuela.
La Guaira: R. Perreti Gentil.
Maracaibo: Mej. Felicia Otamendi, p/a. H.H. Pinedo & Co.

Vereenigde Staten.
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Chicago: R. de Beule, 5460 Lake Ave.

West-Australië.
Claremont: Mevr. Anna Semmens, Villa Boschhek, Riley Road.

Zwitserland.
Davos-Platz: Van Egmond, Pension Wijers.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: J.S. Corsen Jr., Panama; L.R. Doorman,
Valparaiso; C.J. Wollring, Amsterdam; Hillbrander, Jongel.-Afd. Haarlem; mej.
Arriëns, Velp; mevr. Semmens, Claremont, West-Australië; J.G. Swets,
Neder-Hardinksveld.
H. MEERT,
Secretaris Groep België,
20 Spiegelstraat, Gent (België).
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht,
dat voor doorzending zorg draagt.
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[Portret van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana.]

Laatste portret van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana.
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Het werk van het Perskantoor.
Dat er een Perskantoor van het Algemeen Nederlandsen Verbond bestaat, mag wel
van algemeene bekendheid worden geacht. In 1899 opgericht, heeft het zich gedurende
den Z.-Afrikaanschen oorlog uitsluitend bezig gehouden met het bepleiten van de
rechtvaardigheid der Afrikanerzaak en het weerspreken van onjuiste berichten, over
de Afrikaners in de buitenlandsche pers. Na den vrede van Vereeniging heeft het
zijn taak uitgebreid en treedt het op, overal waar in het buitenland de Nederlandsche,
Vlaamsche of Hollandsch-Afrikaansche belangen worden geschaad door onware
voorstellingen.
De ervaring gedurende den Zuid-Afrikaanschen oorlog opgedaan, kwam het daarbij
bizonder goed te stade. Het had in die dagen, vooral in den eersten tijd, geleerd, wat
het moest nalaten en welke wegen het moest vermijden, als het zoo veel mogelijk
zijn doel wilde bereiken.
De ondervinding had het onder meer getoond, dat tegenspraken, van Holland uit
naar het buitenlandsch blad gezonden, hoogst zelden gastvrije opname vonden en
dat die wijze van werken bovendien niet doeltreffend was, omdat tegenspraak de
verkeerde voorstelling dan steeds te langzaam achterhaalde.
De terugslag moet den uitval onmiddellijk volgen.
Daarvoor was het noodig dat wij in het buitenland onze vertegenwoordigers hadden.
Mannen, gezien in de wereld der journalistiek en bekend en vertrouwd met
persgebruiken, mannen met takt vooral, die de waarheid konden zeggen, bezadigd
en waardig, zonder nationale gevoeligheden te kwetsen. Want dit is de groote fout,
wanneer leeken zich met dezen arbeid inlaten, dat zij steeds te fel zijn en zelden zich
in den gedachtengang van den vreemdeling kunnen indenken. Zij wonden zijn trots
en de redactie wijst hun verweer onherroepelijk naar de papiermand.
Bovendien is zulk een in het land gevestigd vertegenwoordiger minder vreemdeling
dan wij in Nederland, en kan hij door persoonlijk bezoek aan de redactie of door
hulp van een bevriend, invloedrijk politicus in het vreemde land meermalen een
tegenbetoog geplaatst krijgen, dat eerst geweigerd is.
In vele belangrijke zaken heeft ons kantoor door zijn optreden in het buitenland
wanvoorstellingen doen wijken voor juistere waardeering. De opsomming dezer
feiten zou hier een te lange lijst vormen. Het zou bovendien niet dienstig zijn aan de
zaak, al die welgeslaagde pogingen openbaar te maken.
Maar niet in het tegenspreken moeten wij onzen voornaamsten arbeid zoeken, veel
meer in het trachten te voorkomen, dat zich verkeerde meeningen vestigen, en dit is
alleen weer te bereiken door vertegenwoordigers van het Perskantoor in de drie
voornaamste Europeesche hoofdsteden, Londen, Parijs en Berlijn; maar in Londen
vooral, want de Z.-Afr. oorlog en de Kongo-kwestie hebben bewezen, hoe gemakkelijk
het Engelsche volk door zijn pers is op te winden. Heeft in Maart 1901 Lord
Lansdowne, de toenmalige Minister van Oorlog, in het Engelsche Hoogerhuis niet
erkend, dat Engeland reeds in Juni of Juli 1899 tot den oorlog met de beide Z.-Afr.
republieken zou zijn overgegaan, indien het land maar tot den krijg bereid was
geweest? De regeering wenschte ernstig, dat het land naast haar zou staan. Welnu,
de Engelsche pers, en vooral de Jingo-pers, heeft in den tijd tusschen Juni en October
het Britsche volk tot oorlogswoede weten op te zweepen. In Engeland dus is de
invloed van de dagbladpers op het volk misschien wel het grootst, en dat daar dus
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juiste begrippen omtrent ons heerschen, is voor den Nederlandschen stam van het
meeste belang.
Wij moeten steeds waakzaam zijn. Alle verkeerde meeningen, die zich kunnen
vastzetten, van den aanvang af ophelderen. Wij moeten niet meenen dat bespotting
geen kwaad doet. Zij kweekt minachting en op dien bodem woekert alle kwaad
gemakkelijker. De onkunde bij de buitenlandsche journalisten omtrent alles wat den
Nederlandschen stam betreft, moet worden weggenomen. Daarvoor is een
voortdurende en nauwere omgang met hen noodig. Onze vertegenwoordiger moet
de vraagbaak zijn van den buitenlandschen journalist. En dat is hij reeds en wordt
hij meer en meer.
Onze vertegenwoordigers treden dus geheel zelfstandig op, waardoor snel handelen
mogelijk is. En indien noodig, kunnen zij dadelijk de hulp van het centraalbureau,
het Perskantoor te Dordrecht, inroepen om onmiddellijk, hetzij per brief, hetzij
telegrafisch, alle gewenschte inlichtingen te verkrijgen.
Zoo is onze organisatie sedert 1902, en de ervaring heeft ons geleerd, dat zij beter
doel treft dan welke ook, vooral wanneer zij wordt aangevuld door het verschaffen
van inlichtingen aan de correspondenten van buitenlandsche bladen in ons land en
het weerleggen van onjuiste en onware berichten in die landen, waar geen
vertegenwoordigers van ons kantoor gevestigd zijn. Door de medewerking van
buitenlandsche leden van het A.N.V. wordt het ook die taak mogelijk gemaakt.
Bij de waardeering, die wij van verschillende zijden voor ons werk reeds mochten
ondervinden, en vooral van de zijde van de in deze niet het minst bevoegden, onze
Nederlandsche bladen, verheugt het ons dat die waardeering thans ook openlijk in
's lands vergaderzaal is uitgesproken bij monde van den heer Van Vuuren, den
afgevaardigde voor Zevenbergen, die het voorstel van den Minister van
Buitenlandsche Zaken om een persambtenaar aan zijn Departement te verbinden,
o.a. met deze woorden bestreed: ‘Er zijn andere manieren om onjuiste berichten te
doen tegenspreken. De Minister informeere maar eens bij het Algemeen Nederlandsch
Verbond, dat reeds vaak met veel succes is opgetreden’.

Nederlandsche scholen in 't buitenland.
Tot de onderwerpen, die sedert de laatste jaren bij elk begrootings-debat in de Tweede
Kamer ter sprake komen, behoort de steun aan Nederlandsche scholen in het
buitenland, en met ingenomenheid stellen wij vast dat de belangstelling voor dit
onderwerp tel-
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ken jare toeneemt. De komst van onzen vroegeren algemeenen
secretarts-penningmeester, den heer P.J. de Kanter, in de Tweede Kamer, als
afgevaardigde voor Dordrecht, heeft zeker bijgedragen tot het zoo levendige debat
over dit vraagstuk in de zitting van 30 November 1.1. De heer De Kanter is, uit kracht
van zijn nauwe betrekking tot het Verbond, zoo volkomen op de hoogte van dit
onderwerp, dat zijn rede daarover wel de aandacht der Kamer moest versterken.
De heeren Dr. De Visser, Van Asch van Wijck en Van Veen vielen het warm
pleidooi van den heer De Kanter bij met krachtige betoogen. Toen bleek de Minister
voor den groeienden aandrang der volksvertegenwoordiging te bezwijken en
verklaarde hij niet tegen subsidie te zijn, wanneer ‘op een bepaalde plaats een
werkelijke behoefte aan een Hollandsche school’ bestaat en wanneer er eenige
zekerheid is, dat zij, ‘die het onderwijs ontvangen, daardoor voor het vaderland
behouden blijven en derwaarts ook zullen terugkeeren’.
Nadat Dr. De Visser omtrent de Ned. scholen in Argentinië die verzekering had
geuit, gaf de Minister toe, dat een zijner grootste bezwaren tegen subsidie aan die
scholen was weggevallen. Hij zou dan ook nog eens zijn bijzondere aandacht aan de
Nederlanders in Argentinië wijden en zich nader omtrent hun levenswijze en bizondere
omstandigheden doen inlichten.
Hiermede is dan door onze Regeering de eerste schrede gezet op het pad, dat het
Verbond haar herhaaldelijk heeft gewezen. Wij hopen dat de afgevaardigden, die in
deze subsidieering zoo levendige belangstelling hebben getoond, er alsnog in zullen
slagen den Minister te overtuigen, dat wat voor Argentinië in het vooruitzicht is
gesteld, ook voor de Nederlandsche scholen in Brussel en in het Ruhrgebied noodig
is en moeielijk kan worden geweigerd, zonder den Nederlander in Zuid-Amerika
boven dien in Brussel of het Ruhrgebied te bevoorrechten.
Maar, wanneer die afgevaardigden onze Regeering daarvan kunnen overtuigen,
dan zijn wij dankbaar, doch nog niet voldaan. Nederland moet zich wel degelijk laten
gelegen liggen ook aan de Nederlanders, van wie het niet zeker is of zij wel weer in
Holland zullen terugkomen. Juist door het Nederlandsch onderwijs kunnen wij hun
kinderen voor den Nederlandschen stam behouden. Steunen wij dit onderwijs niet,
waar de Nederlanders in den vreemde het voor hun kinderen blijken te wenschen,
dan handelen wij even verkeerd als met de wet op het Nederlanderschap: wij
verstooten landgenooten, die ook in het buitenland Nederlanders willen blijven. En
dit is verlies, dat ons te meer zal berouwen, omdat wij het alleen aan eigen schuld
kunnen wijten.
Wij hopen dus op een langzaam beterend inzicht in dit zoo belangrijke vraagstuk.
In elk geval blijkt dat wij vorderen.
Een der beste middelen om de beginselen van het A.N.V. te verbreiden
is:
LEDEN WERVEN!!!

Het A.N.V. op de Brusselsche Tentoonstelling.
In het verslag der laatste Hoofdbestuursvergadering, voorkomend in dit nummer,
kan men lezen dat het Dagel. Bestuur er in geslaagd is de gelden bijeen te brengen
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vereischt voor de medewerking van het A.N.V. aan de oprichting van een Paviljoen
op de Brusselsche Tentoonstelling, waarin een beeld zal worden gegeven van de
verspreiding van den Ned. Stam over de wereld.
Het zal in denzelfden stijl als het Ned. Hoofdgebouw worden opgetrokken en een
zaalruimte bevatten van 6 bij 16 M.
Door middel van tabellen, staistieken, kaarten, platen enz. zal getracht worden een
duidelijk beeld te geven van de verspreiding der Ned. Taal over den aardbol.
De wanden zullen o.m. in vakken verdeeld worden, waartegen de in een bepaald
gebied van den Ned. stam verschijnende dag-, week- en maandbladen zullen worden
uitgespreid.
Zoo zal men gemakkelijk een overzicht kunnen geven van de Nederlandsche pers
in Vlaanderen, Oost-Indië, Suriname, Antillen, Amerika.
Voor Nederland zal men moeten volstaan met het aantal, dat thans op 2000 wordt
geschat, in reuzencijfers.
Voorts bestaat het plan een tafel te bestemmen voor het tentoonstellen der
voornaamste Nederlandsche wetenschappelijke standaardwerken om te doen zien,
welk een voorname rol de Nederlandsche geleerden in de ontwikkelingsgeschiedenis
der menschheid spelen.
Verder zullen natuurlijk ontstaan en ontwikkeling van het Alg. Ned. Verbond in
beeld worden gebracht.
Reeds is de medewerking van verschillende personen ingeroepen en is naar
verschillende oorden geschreven om betrouwbare inlichtingen en statistieken.
Dat de Vlamingen zich over al deze maatregelen verheugen en hun krachtige
medewerking hebben toegezegd, is geen wonder.
Het zal een schoone gelegenheid zijn om aan de Franschgezinde Belgen te toonen,
welk een beschaving Nederland vertegenwoordigt, en een groote kracht kunnen
bijzetten aan de eischen der Vlamingen om eindelijke algeheele erkenning hunner
rechten.
***
In zijn vergadering van 8 December1) j.l. heeft het bestuur van Groep Nederland van
het A.N.V. eene Tentoonstellingscommissie benoemd, bestaande uit de heeren Dr.
W. van Everdingen, Frederik Rompel en C. van Son, die nog deze maand met een
afgevaardigde van de Nederl. Regeeringscommissie, van Groep België en van het
Vlaamsch Handelsverbond zal vergaderen ter bespreking van alles wat de volledige
inrichting van het Paviljoen kan bevorderen.

1) Een verslag dezer vergadering moet wegens plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven
liggen.
Red.
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De oud-Hollandsche bouwtrant van Friedrichstadt a.d. Eider. II.
(Slot).
Het eerste artikel eindigden we met te wijzen op het rijkste, bewaard gebleven gebouw
der oude stad, n.l. de ‘Alte Münze’ wier afbeelding hier bijgaat. Vervolgen wij thans
het artikel van den heer Krause:
De geheele groepeering van de binnenplaats, waarvan het hiernevens afgebeelde
poortje een deel uitmaakt, vormt een van de schilderachtigste hoekjes van
Friedrichstadt. In tegenstelling met het achterhuis werd het voorgebouw schandelijk
verwaarloosd. De groote, zonder tusschenmuren doorloopende ruimte, zoowel
gelijkvloersch als op de verdiepingen,

Gevelsteen der ‘Alte Münze’.

de in 't oog vallend groote ingang en het niet aanwezig zijn van een stookplaats, doen
vermoeden, dat het gebouw oorspronkelijk als pakhuis dienst deed. In de laatste jaren
werd het ook voor pakhuis en paardenstal gebruikt. Wat men ook van die
verwaarloozing denken mag, wij danken het daaraan, dat allerlei bijzonderheden in
den stijl bewaard bleven. De onderste vensteropeningen zijn alleen met opklapbare
vensterluiken afgesloten, terwijl daar boven in lood gevatte vensters in de mooi
geprofileerde eikenhouten posten aangebracht zijn. Hoewel het gebouwtje slechts
een ondergeschikte bestemming had, is het straatfront rijk bewerkt, en getuigt het
van den hoogen stand der Nederlandsche kunst in die dagen. Boven de vensters van
de poort prijkt een familiewapen, in
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De ‘Alte Münze’, thans gerestaureerd.

zandsteen gehouwen, met het veelzeggend devies ‘Omne Solum forti viro patria’
(den krachtigen mensch is elke grond een vaderland.)
De gebouwen van later datum werden oorspronkelijk op de Hollandsche wijze
geconstrueerd. De, meestal smalle, gevelfronten zijn naar de straat toegekeerd, en
van tamelijk breede vensters voorzien.
De posten der deuren en der benedenvensters zijn soms zoo zwaar, dat de vakken
der muur aan den ‘Vakwerkbouw’ herinneren. De gevels zijn getrapt, of ook wel,
zooals bij de ‘Alte Münze’, in ongebroken lijn schuin oploopend, terwijlzaagvormig
gemetselde steenfiguren, die in de regelmatig horizontaal gemetselde steenrijen
ingrijpen, de eentonigheid verbreken.
Hier en daar wordt in de muurvlakten afwisseling gebracht door sierlijk gesneden
ankers of steenplaten, waarop de manenrijke kop van den Nederlandschen leeuw,
het wapen van Amsterdam of andere figuren als merkteekens van het huis afgebeeld
zijn. Tot deze groep mag men het huis in de ‘Prinzenstrasze’ rekenen, (zie blz. 264)
hoewel het 't jaartal 1637 draagt. Want waarschijnlijk behooren alleen het voorhuis
met de ingang en de daaraan grenzende vensters tot het oorspronkelijke gebouw, dat
tot voor korten tijd in de achterhelft nog den, voor dien tijd typischen, kelder met
lage tusschenverdiepingen daarboven had. Later werden er waarschijnlijk de twee
groote kamers ter zijde bijgevoegd, en boven het geheel de eerste verdieping met
een, bij de nieuwe middenas passenden, gevel gebouwd. Het mansardeachtig gebroken
dak kreeg kort geleden bij het hooger leggen der eerste verdieping den thans rechten
vorm.
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Bij diezelfde verbouwing werden de eerst overal recht afgesloten vensters ten
deele tot op de vroegere ontlastingsbogen uitgebroken. De prachtige, in rokokostijl
gesneden, deur is waarschijnlijk bij de genoemde eerste vergrooting aangebracht.

Neerlandia. Jaargang 13

263
Ook bij vele andere huizen zijn de deuren met veel zorg bewerkt. Zelfs aan de nuchtere
huizen, die omstreeks 1800 gebouwd werden getuigen betimmeringen in stervorm
of op andere wijze samengesteld, en posten met

Ingang der Doopsgezinde Kerk (binnenplaats) naast de ‘Alte Münze’.

tamelijk stijve grieksche ornamenten den goeden wil van de handwerkslieden. Eerst
de, na het bombardement noodig geworden, overvloed van nieuwe gebouwen kan
onze belangstelling niet wekken.
Ook de rustige en meer gelukkige tegenwoordige tijd, die, na zooveel rampspoed,
voor de stad aanbrak, zal, voor zoover wij kunnen voorzien, bezwaarlijk een werk
tot stand brengen, dat die oude Hollandsche gebouwen evenaart. Daarom is het te
hopen, dat men er zich voorloopig vóór alles op toelegt, de ernstig bedreigde ‘Alte
Münze'’, die bezwaarlijk alleen door de Doopsgezinde gemeente kan gerestaureerd
worden, te behouden.
De groote ruimten in het voorgebouw zullen het zeker mogelijk maken, het huis
te behouden zooals het is, en het toch geschikt doen zijn voor een gebruik dat voor
't gebouw passender is dan de thans daarin gedreven kolenhandel. Zoo zou het gebouw
een nieuw
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leven beginnen, tot vreugde der kunstvrienden en ten nutte der stad.
Tot zoover het artikel van Paul Krause, dat gedagteekend is Berlijn 1903.
Het uitstekend orienteerende artikel zal den lezer duidelijk gemaakt hebben, dat
Friedrichstadt aan de Eider de belangstelling van Hollandsche kunstvrienden verdient.
Gelukkig moet het in een klein bijschrift gecorrigeerd en aangevuld worden.
‘De meer rustige en gelukkige tijden’ brachten de bewoners van Friedrichstadt er
toe, de ‘Alte Münze’ naar behooren te doen herstellen.

Het Remonstrantenhaus.

Wanneer dit artikel gedrukt wordt, is het fijne geveltje met zijn mooie, uitstekend
geconserveerde, zandsteen-ornamenten, weer ontdaan van de ter herstelling
aangebrachte teigers, en een sieraad van den Burggraben.
De gemeenteraad stichtte een fonds, om het raadhuis van een passenden aan den
ouden zetel van het stadsbestuur zooveel mogelijk herinnerenden, gevel te voorzien.
Eindelijk is er een nieuw, monumentaal huis in aanbouw, n.l. het
‘Remonstrantenhaus’.
Het wordt door de Remonstrantsche-Gereformeerde gemeente
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Huis in de Prinsenstraat.
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gebonwd, en zal een middelpunt voor goddienstigen en maatschappelijken arbeid
voor de geheele stad worden.
Tevens zal het een gedenkteeken zijn voor de geschiedenis der Remonstranten,
door wie de stad gesticht werd, dus ook een monument voor hare Hollandsche
tradities.
De architect Johannes Verheul van Rotterdam ontwierp de gevelteekeningen in
den Noord-Nederlandschen Renaissancestijl der 17e eeuw., terwijl de verdere
uitvoering aan den architect E. Stoffers van Kiel, die ook de ‘Alte Münze’
restaureerde, is toevertrouwd.
Beide heeren hebben de gemeente op zeer tegemoet komende wijze groote diensten
bewezen. Het gebouw belooft, zoowel uiterlijk als inwendig een krachtig, mooi,
karakteristiek Hollandsch huis te worden. De zandsteenversieringen o.a. twee leeuwen
op de voorgevels en een zevental koppen aan het voorfront, zullen met zorg bewerkt
worden. Een tamelijk uitgebreide verzameling van afbeeldingen van
Oud-Friedrichstadt zal de kamers en gangen van het huis, voor degenen, die in de
historie der stad belangstellen, belangwekkend maken. Tot deze verzameling zal
naar men hoopt, ook een reeks van Hollandsche tegelschilderingen behooren, die
o.a. voor zullen stellen: de markt vóór 1850, de oude Remonstrantsche Kerk van
buiten, en een plattegrond met de oud-Hollandsche straatnamen.
Wellicht moet de uitvoering van een deel der ontworpen tegelstukken en
zandsteenbeelden aan de toekomst worden overgelaten, maar 't is niet onmogelijk,
dat het ‘Remonstrantenhaus’ reeds bij de inwijding in den zomer van 1910 een goed
afgewerkt geheel zal zijn.
Friedrichstadt 1909.
F. PONT.

Verslag der Hoofdbestuursvergadering op Zaterdag 13 November
1909 te Dordrecht.
A a n w e z i g mej. E. Baelde, voorzitster der morgenvergadering en de heeren Dr.
H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter der middagvergadering; H.D.H. Bosboom, Joh. C.
Kesler, J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. Dr. C.F. Schoch, J.A. Snijders Jr., Mr. W. Thelen
en Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler.
A f w e z i g m e t k e n n i s g e v i n g de heeren Mr. W. Dicke, Jhr. Mr. O.F.A.M.
van Nispen tot Sevenaer, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande, H. Meert, Prof.
P. Fredericq, Prof. Dr. J.J.A. Muller, Mr. C.Th. van Deventer en Dr. J. Boeke.
P u n t I. N o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g v a n 11 J u l i 1909.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
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 , o.a.:
Medegedeeld wordt, dat de in de vorige vergadering benoemde Bestendige
Commissie voor de Congressen Zaterdag 23 October haar eerste bijeenkomst heeft
gehouden.
Het verslag dezer vergadering wordt voorgelezen, waaruit blijkt dat de
onderhandelingen met Maastricht voor het XXXIe Congres reeds in gang zijn.
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Schrijven, waarin het denkbeeld aan de hand wordt gedaan een uitwisseling te
bewerkstelligen tusschen Nederlandsche mijnwerkers in Duitschland werkzaam en
Duitsche arbeiders in Nederland werkzaam.
De vergadering is van oordeel, dat het Verbond hierin moeielijk iets kan uitrichten.
Verzoek om steun voor de Nationale Tentoonstelling van Huisvlijt in 1910 vanwege
den Volksbond tegen Drankmisbruik.
Besloten wordt dit bij de begrooting in de volgende vergadering te behandelen.
Dankbetuiging van Dr. J. van Lonkhuyzen voor de subsidie van f 200. - over 1909
ten behoeve van het Comité tot financieelen steun van Ned. scholen in Argentinië
met verzoek om ook voor 1910 een gelijke subsidie te mogen ontvangen.
Wordt uitgesteld tot de begrootingsvergadering.
Schrijven van de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen met verzoek om een
lid van het Hoofdbestuur benevens een plaatsvervanger voor haar Dagelijksch Bestuur
af te vaardigen.
Besloten wordt de zaak aan te houden.
Schrijven van Prof. Te Winkel met verslag zijner afvaardiging in het thans ontbonden
Heije-Comité.
Den heer Te Winkel zal de dank van het Hoofdbestuur worden overgebracht.
Schrijven van Mr. K.M. Phaff, voorzitter der Afd. 's Hertogenbosch met kort verslag
over zijn reis naar N.-Amerika en een ontmoeting met Dr. E. Bok uit Philadelphia,
die hem vertelde als eigenaar van het bekende Ladies Home Journal een prijsvraag
te hebben uitgeschreven over een geschiedenis der vestiging van de Hollanders in
het Westen (Michigan en andere Staten). Het met den hoogsten prijs bekroonde
antwoord, in het Engelsch geschreven, zal worden gedrukt.
Aan den heer Bok is om een exemplaar geschreven. Deze heeft geantwoord een
exempl. te zullen zenden, zoodra 't boekje gedrukt is.
Brief van Mr. C.Th. van Deventer, overbrengend een verzoek van Dr. C.W. Janssen
te Amsterdam om boeken en kranten voor de Nederlanders in Brazilië.
Besloten wordt voor de gewenschte inwilliging met de Boeken-Commissie overleg
te plegen.
P u n t III. Ve r s t e r k i n g d e r f o n d s e n v a n h e t A.N.V.
De voorzitter deelt mede, dat dit een eisch der toekomst is, wil het A.N.V. niet
afhankelijk blijven van de geringe bijdragen der leden en tot grootere daden komen.
Ook is het een noodzakelijke waarborg voor zijn bestaan.
Het Dagel. Bestuur zal in overleg met Groep Nederland maatregelen beramen om
tot de stichting van een vast fonds te komen.
P u n t IV. V l a a n d e r e n .
Brusselsche Tentoonstelling in 1910.
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De Vlamingen hebben met groote vreugde de pogingen gezien door het Dagelijksch
Bestuur aangewend om tot inrichting van een eigen Paviljoen op de Tentoonstelling
te komen, waarin een beeld zal worden gegeven van de verspreiding van den Ned.
Stam en zijn taal over de geheele wereld, te meer waar het A.N.V. feitelijk op een
wereldtentoonstelling geboren is. Zij brengen hulde aan de voortvarendheid van 't
Dagel. Bestuur, dat blijkens de ter vergadering aanwezige lijst reeds ongeveer f 1200.
- bijeen wist te krijgen.
Volgens het rondschrijven te dezer zake moet er ten minste f 1500. - bijeen gebracht
worden. Medegedeeld wordt, dat Tak Brussel het ontbrekende wel zal kunnen
aanvullen en enkele leden van zijn bestuur zich beschikbaar hebben gesteld om
dagelijks in het paviljoen toezicht te houden en bezoekers alle gewenschte inlichtingen
te geven.
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De voorzitter brengt hulde aan het bestuur van Tak Brussel en deelt mede, welke
onderhandelingen door het Dagel. Bestuur met enkele leden der Commissie voor de
Nederl. Afdeeling zijn gevoerd. Zij leidden tot het bekende gevolg, dat van
grootbelang is voor de betrekkingen tusschen Vlamingen en Nederlanders.
Samenwerking met het Vlaamsch Handelsverbond.
Er wordt op gewezen, welk voortreffelijk werk dit Handelsverbond gedaan heeft
met de tentoonstelling van het Ned. Kol. boek en besloten zijn medewerking voor
de Brusselsche Tentoonstelling te vragen.
Tolken voor 't Congres van Kinderopvoeding in het Huisgezin.
Het bestuur van het Ned. Comité, secretaresse mevr. Therèse Hoven, verzoekt aan
het A.N.V. vooreenige tolken zorg te dragen, opdat het Nederlandsch op genoemd
Congres een eerste plaats kunne innemen. Ook zag men gaarne den naam van den
voorzitter mede het programma onderteekenen.
De vervulling dezer wenschen is door het Dagel. Bestuur toegezegd.
Ned. Kindertijdschriften voor Vlaanderen.
Het Dagel. Bestuur heeft naar aanleiding van een vroegere vraag enkele
aanbiedingen gekregen.
Groep België zal deze aangelegenheid verder afhandelen.
Bekendmaking van Ned. uitgaven aan Vlaamsche schoolbesturen.
De onderhandelingen daarover hebben niet tot den gewenschten uitslag geleid.
Door beperking der wenschen zal getracht worden althans iets in dezen te bereiken.
Nog komt in behandeling een brief, waarin de schrijver zijn instemming betuigt
met het aanknoopen van betrekkingen in Fransch-Vlaanderen en, met verwijzing
naar Joh. Winkler's werk oud-Nederland, hoofdstuk V (Nederland in Frankrijk en
Duitschland) oordeelt, dat het A.N.V. zich tot heden te weinig heeft ingelaten met
de deelen van den Ned. Stam, die op Pruisisch gebied liggen, maar waar het
Limburgsch, Geldersch, Overijselsch, Drentsch en Friesch dialect overheerschend
is.
Ter nader onderzoek in handen van het Dagel. Bestuur gesteld.
Ten slotte komen nog ter sprake:
Aanbieding der Amsterdamsche Studentenafdeeling van een partij dissertaties
voor Vlaanderen.
De voorgenomen Noordnederlandsche rondreis in Februari of Maart a.s. van Prof.
Fredericq met een lezing over de Vlaamsche Beweging. Reeds hebben een voldoend
aantal Afdeelingen hun medewerking toegezegd.
Schrijven van den heer v.d. Feen, secr. der Studenten-Afd. Wageningen met bericht,
dat hij pogingen aanwendt om Vlaamsche leerlingen naar de Landbouwschool te
trekken.
P u n t V. O o s t -I n d i ë .
Rekening en Verantwoording der Groep over 1908, sluitend in uitgaaf en ontvangst
met een bedrag van f 3466. -, waaronder een saldo van f 23.38½. Van afdracht aan
de algemeene kas wordt niets gemeld.
De opmerking wordt gemaakt, dat in het algemeen de Groepen te veel aan de
algemeene kas moe ten afdragen en daardoor te weinig overhouden om in eigen
gebied op te treden. De eischen zijn te zwaar voor deze werkbijen.
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De voorzitter merkt op, dat Indië slechts 50 cents per lid moet betalen voor
Neerlandia en een financieele band met de Alg. kas noodzakelijk is. Hebben de
Groepen steun noodig, dan doen zij zelden te vergeefs een beroep op de Alg. kas.
Van Groep Nederland kan niet alles komen, want ook de Afdeelingen hier moeten
geld hebben voor propaganda,
Rubriek N.-I. in Neerlandia. Verzending van Neerlandia naar O.-I.
Door 't Groepsbestuur zijn enkele aanmerkingen gemaakt op de door de Red.
bewerkte stukken voor de rubriek O.-I. in Neerlandia. Waar uit Indië geen enkele
bijdrage komt, beijvert de Red. zich om te zorgen dat er elke maand althans iets over
Indië in Neerlandia staat, maar de stof is beperkt.
Ter sprake komt nog de verzending van Neerlandia naar Indië. Men klaagt dat het
maandblad later aankomt dan de Ned. dagbladen, die het Neerlandia-nieuws
overnemen.
De administratie wijst er op, dat de datum van verschijning (de 15e) telkens op
een anderen dag valt en de kist voor Indië dus juist te laat kan komen om met de
Lloyd mee te gaan.
De snelste verzending zal betracht worden.
Rekest aan de Koningin voor de komst van den Prins.
Na eenige gedachtenwisseling wordt tot opneming in Neerlandia besloten.
Staatsbetrekkingen in N.-I. voor Vlamingen.
Een jong mijnbouwingenieur, gepromoveerd te Leuven, heeft gevraagd of er
gelegenheid zou zijn een betrekking te bekomen bij den mijnbouw of de
suikerindustrie in Ned. Indië.
Uit een vorig onderzoek, ten behoeve van een Vlaamschen doctor in de
natuurwetenschappen is gebleken, dat er van Regeeringswege geen gelegenheid tot
plaatsing bestaat van aan buitenlandsche Universiteiten gepromoveerde doctoren.
Opgemerkt wordt, dat het juist een punt van bespreking is der Holl. Belgische
Commissie om wederzijdsch de rechten der studiegraden gelijk te stellen.
In overweging wordt gegeven dergelijke aanvragen voortaan door te zenden aan
het pas met Regeerings-subsidie opgerichte Plaatsingsbureau van ‘Oost en West’,
Heulstraat 17, Den Haag.
Studiebeurzen voor Indische jongelieden.
Door het bestuur van Groep N.-I. is aan den Gouverneur-Generaal een adres
gezonden om studiebeurzen beschikbaar te stellen voor de best geslaagde leerlingen
van aan te wijzen onderwijsinrichtingen in Ned. Indië.
Deze zaak is, naar wordt gemeend, in behandeling op het Ministerie van Koloniën.
Sprekers over Indië.
Daaraan bestaat gebrek, want pogingen om goede sprekers over Indië voor de
Afdeelingen in Nederland te verkrijgen, mislukten.
Het Dagel. Bestuur zal alsnog trachten enkele bevoegde personen te vinden, want
het is meer dan noodig dat er meer belangstelling in onze grootste kolonie worde
gewekt en onderhouden.
Singapore.
Het Ind. Groepsbestuur heeft verzocht tot overeenstemming te komen in zake de
leden te Singapore, waarvan een deel bij Indië, een deel bij Groep Nederland is
ingeschreven, enkelen zelfs dubbel.
De vergadering beslist, dat ze allen bij Groep Nederland behooren, in
overeenstemming met de Statuten.
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Nogmaals zal gepoogd worden de leden te Singapore, ongeveer 20 in getal, tot
een Zelfst. Afdeeling te vereenigen.
Schrijven van het N.-I. Groepsbestuur, met verzoek om toelichting op de zienswijze
van het Hoofdbestuur, dat de Statuten zich niet verzetten tegen het lid zijn van een
andere Groep dan die binnen wier gebied men woont, hoewel dit in het algemeen
niet wenschelijk wordt geoordeeld.
Er wordt op aangedrongen om aansluiting bij de Groep in wier gebied men woont,
verplichtend te stellen.
Het Dagel. Bestuur zal de toelichting geven en tevens melden dat bij eventueele
statutenwijziging het punt ter sprake zal komen.
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P u n t VI. Z u i d - A f r i k a , o.a.:
Schrijven van het bestuur der Afd. Johannesburg, dat in samenwerking met Afd.
Potchefstroom £ 5.-.- beschikbaar is gesteld voor de Taalbondexamens van 1909 en
nu twee prijzen zijn uitgeloofd. Verzocht wordt of het Hoofdbestuur weer £ 5.-.beschikbaar wil stellen.
Besloten wordt de medailles te laten maken, als de penningmeester de subsidie
goedkeurt en dan bij elken prijs een boekwerk met opdracht van het Dagel. Bestuur
te voegen.
De wenschelijkheid is uitgesproken, dat het goed zou doen, indien het A.N.V. een
afgevaardigde zond naar het Congres der Unie van kerken in Z.- Afrika in 1910.
Het Dagel. Bestuur zal hierover met Prof. Viljoen, nog in Europa, van gedachten
wisselen.
Mededeeling van den heer Consul-Generaal Knobel, dat hij de Holl. gemeenschap
van Pretoria en omstreken op ongeveer 4000 zielen schat.
Een uitgebreide lijst van Hollanders is toegevoegd.
P u n t VII. S u r i n a m e .
Schrijven van den heer Oudschans Dentz, dat hij ontslag heeft genomen als secr.
van het Groepsbestuur.
In Neerlandia is een woord van hulde opgenomen voor al, wat de heer Oudschans
Dentz ten bate van het A.N.V. in verschillende werelddeelen heeft gedaan.
P u n t VIII. N e d . A n t i l l e n .
Het artikel van den heer Oosterhout in het Sept.- nr. en Oct.-nr. van Neerlandia:
Wat Curaçao noodig heeft, heeft de aandacht getrokken.
Van verschillende zijden wordt voorgesteld de Regeering, den leden van Eerste
en Tweede Kamer en de Kamers van Koophandel met de artikelen in kennis te stellen
en ook de vlugschriften van de heeren Loman en De Vries in zake de Nederlandsche
belangen bij de opening van het Panamakanaal te verspreiden.
Het Dagel. Bestuur zegt overweging toe.
P u n t IX. Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n .
Het Dagel. Bestuur heeft getracht verbinding te krijgen met de Nederlanders te
Kleef. De pas opge richte vereeniging ‘Nederland’ heeft zich als lid aangesloten met
uitzicht op omzetting in een Zelfst. Afd, van het A.N.V.
Handelsberichten.
Indertijd zijn pogingen aangewend om de betrekkingen tusschen onze
Vertegenwoordigers en de Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid
en Handel uit te breiden tot de Zelfst. Afdeelingen. Slechts enkele Afdelingsbesturen
hebben zich daartoe bereid verklaard.
P u n t X. Va n d e Ve r t e g e n w o o r d i g e r s i n h e t b u i t e n l a n d , o.a.:
Australië.
Een aanvraag om steun voor het Koningin Wilhelmina Fonds te Melbourne door
mevr. Semmens ingediend, zal bij de begrooting worden behandeld.
Egypte.
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Door den heer J.H. Insinger zijn verschillende wenken aan het Hoofdbestuur
gegeven.
a. Het A.N.V. werke de plaatsing van Ned. feuilletons in de Ned. dagbladen in de
hand.
De vergadering is van oordeel dat nu Nederland zich spoedig bij de Berner
Conventie zal aansluiten, die wensch grootendeels in vervulling zal gaan.
b. Het A.N.V. moet sparen om een bedrijfskapitaal te bekomen. Dat kan door het
stichten van een fonds, waarvan de rente gedeeltelijk tot stijving wordt gebruikt.
De vergadering verwijst dit voorstel naar de te be noemen commissie voor het
bijeenbrengen van een fonds.
c. Denkbeeld om een verzendhuis te stichten, door welks bemiddeling buitenlanders
zekerheid hebben waren uit Nederland goed en gemakkelijk te bekomen op bestelling.
De schrijver zou dit van de Midden standsbeweging wenschen te zien uitgaan.
Het Dagel. Bestuur zal het denkbeeld aan de Middenstandsvereeniging in
overweging geven.
Rosario.
De heer G.A. Gulden heeft wegens zijn verhuizing naar Buenos-Aires (waar een
Zelfst. Afd. bestaat) bedankt als Vertegenwoordiger te Rosario. Het ontslag wordt
hem eervol verleend.
Benoemingen.
Tot Vertegenwoordiger te Parà (Brazilië) wordt benoemd de heer H.E. Weytingh;
te Petersburg de heer M. Mohr.
De administrateur deelt nog mede, dat er pogingen worden aangewend cm
verbinding te krijgen met Philadelphia, San Francisco, Spokane en enkele plaatsen
in Duitschland.
P u n t XI. S t a m v e r k e e r .
Door het bestuur dezer onder-Afdeeling van het A.N.V. is een reglement-ontwerp
ingezonden. De Commissie van Praeadvies heeft eenige wijzigingen voorgesteld,
die door de vergadering worden goedgekeurd. Met Stamverkeer zal daarover verder
worden onderhandeld door het Dagel. Bestuur.
P u n t XII. (Van huishoudelijken aard).
P u n t XIII. F r i e s c h e k w e s t i e .
De commissie van onderzoek hiervoor benoemd, is in meerderheid van oordeel,
dat het A.N.V. zich met geen Friesche kwestie moet inlaten. Elke Fries heeft voor
zich zelf te bepalen of hij lid kan en wil zijn van het A.N.V. Friesche kwesties moeten
de Friezen onderling uitmaken.
De vergadering kan zich met dit oordeel vereenigen.
De Administrateur,
C. VAN SON.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland.
De Hollandsche Club te Bremen.
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Op onze laatste vergadering van Dinsdag 30 Nov. werd besloten den St.
Nicolaasavond niet ongemerkt te laten voorbijgaan.
Dit feest is eerst recht een goede gelegenheid om bij de lang in het buitenland
vertoevende landgenooten, de prettigste en gelukkigste jeugdherinneringen terug te
roepen en zich bij het opnieuw doorleven van dezen avond, weer eens door en door
Hollander te gevoelen.
De Hollandsche Club had gemeend voor deze gelegenheid ook de kinderen der
hier gevestigde Hollanders eenige gelukkige uren te moeten verschaffen en den
heiligen Sint daartoe uit te noodigen op z'n reis naar Holland, Bremen aan te doen.
Ik kan u zeggen dat dit feest heerlijk geslaagd is. Als men die van geluk stralende
kindergezichtjes zag, met in de oogen, die verwonderde, bedeesde uitdrukking, bij
het niet begrijpen van dit tot werkelijkheid geworden sprookje, dacht men zich ook
weer in dien gelukkigen kindertijd verplaatst, te midden zijner familie en vrienden.
Onze voorzitter, de heer H.C. Stock, opende met een welkomstwoord den
feestavond en dankte vooral de heer en mevr. Linzen voor de opoffering en
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moeite, welke zij zich gegeven hadden tot het regelen van het feestprogram.
Vervolgens onthulde spreker een schilderij met lijst van H.M. de Koningin, dat
door de heeren H. von Gröning, Consul van Nederland en W. Heinen aan de
Vereeniging geschonken was en dankte de beide gevers voor dit prachtige en
gewaardeerde geschenk.
De zoo goed ingezette avond had ook verder een prettig verloop. De ouderen
vereenigden zich na vertrek der kinderen aan een gezelligen avonddisch, waarbij het
aan toespraken op het Koningshuis, op familie en vrienden in 't vaderland enz. niet
ontbrak.
Tot vermaak der genoodigden en tevens tot versterking der geldmiddelen, werd
een tombola gehouden van door de leden bijeengebrachte voorwerpen.
Het is misschien niet ondienstig hier te wijzen op de voordeden van zoo'n tombola,
vooral voor vereenigingen wier kas niet zoo heel sterk staat. Bij niet al te groote
feestjes kan men uit zoo'n tombola zijn onkosten dekken.
Ten slotte zij nog vermeld, dat de avond door een gezellig bal besloten werd.
S. VAN WEST,
Secretaris Afdeeling Bremen.
***
St. Nicolaas is ook in Berlijn geweest op vereerende uitnoodiging van het Holl.
Gezelschap, Afd. van het A.N.V.
Het feest voor kleinen en grooten is uitmuntend geslaagd.
Het beloofde verslag was bij het ter perse gaan van Neerlandia nog niet ingekomen.
Red.

Taalbehoud in het buitenland.
In een vorig nummer van Neerlandia deelde ik een en ander mede over het door de
dames Meyjes en De Graaff te Londen opgerichte kinderzangkoor en over het goede
werk dat zij daarmede hebben verricht voor het behoud van die jeugdige Nederlanders
voor den Nederlandschen stam. Heel jong te Londen gekomen, of er geboren, groeien
de kinderen in een volstrekt on-Hollandsche omgeving op; onderwijs en spel, 't is
alles Engelsen en wanneer er dan nog thuis - omdat b.v. de moeder een Engelsche
is - ook al geen Hollandsch gesproken wordt, zou het voorgoed uit zijn met hun
Hollanderschap, wanneer niet krachtdadig van buitenaf wordt ingegrepen en de liefde
voor taal en volk hun als het ware ingegoten wordt. Dit door dwang doen is natuurlijk
onuitvoerbaar en onmenschelijk en daarom kozen die dames een beteren weg: het
lied. Door de Hollandsche kinderen - waarvan er verscheiden niet of hoogst gebrekkig
Hollandsch spraken, het bijna niet lezen en nog minder schrijven konden Hollandsche liederen te ee ren zingen, hebben zij het zoo ver gebracht, dat thans alle
leerlingen of leden van het koor - zoo men wil - onder elkaar Hollandsch spreken en
het vlot lezen.
Maar ook hun zang maakt vorderingen, Zaterdag 20 November gaven de beide
dames op ‘Insulinde’, de woning van den heer De Graaff te Highgate, een groot
kinderfeest, waarop het zangkoor het pas ingestudeerde ‘Sneeuwwitje’ ten gehoore
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bracht. Een verrassing waren de reeks levende beelden, die het sprookje verluchtten
en die, met den zang, den kunstzin der dames eer aandeden.
Ook andere liederen werden gezongen en er werd gegoocheld door ‘den
wereldberoemden Monsieur Le Comte’, die ouderen en jongeren door zijn
ongewvenaarde toeren evenzeer verbaasde, zoodat er niet veel verbeeldingskracht
noodig is om te begrijpen, dat het een hoogst geslaagd feest was. En de be toonde
bijval zij der dames Meyjes en De Graaff een kleine belooning voor haar nobel werk.
J.E.A. REYNEKE VAN STUWE, Vertegenwoordiger van het A.N.V. te Londen.

Nederlanders in den vreemde.
Aan het tweede halfjaarlijksche verslag der Vereeniging ‘Nederland’ te Frankfurt a.
Main is het volgende ontleend:
Bedroeg in het vorig halfjaar het ledental slechts 15, thans is dit reeds tot 26 gestegen
en wel 20 heeren en 6 dames. U ziet, het aantal damesleden is nog steeds zeer klein
en iedereen doe dan ook zijn best, Hollandsche dames voor de Vereeniging te winnen.
Een groot verlies hadden we te betreuren en wel het vertrek van onzen geachten
voorzitter, den heer Spaan en vrouw. Veel hebben ze voor de Vereeniging gedaan
en dat mag wel steeds in dankbare herinnering bij de leden blijven.
Van de in dit halfjaar gehouden feesten is in de allereerste plaats het Juliana-feest
te noemen, hetwelk in ons Vereenigingslokaal het Beursgebouw werd gehouden.
Buiten de gewone leden mochten we daar ongeveer 25 gasten teilen en werden ook
toen van de medewerking der Nederlandsche vertegenwoordiging in Frankfurt a.M.
overtuigd, daar we de beide heeren Consuls, Jhr. Henri van Panhuys, alsmede den
heer Marckx in ons midden mochten zien.
Het tweede feest en wel ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin
nam eveneens een zeer goed verloop.
Uitstapjes der leden hadden er zeer vele plaats.
Voordrachten werden slechts in het laatste gedeelte van dit Vereenigingshalfjaar
gehouden o.a. door den heer ingenieur J. 't Sas over: De Hollandsche oorlogsschepen.
Onze bibliotheek, die nu over de 120 boeken bevat, werd door de beide
secretarissen geheel in orde gebracht; de geheele inventaris werd nagezien en de
beide kasten met inhoud tegen brandschade verzekerd. Een nieuw beeld van H.M.
de Koningin werd in een lijst gezet en zal in het Vereenigingslokaal worden
opgehangen.
Als men bedenkt, dat er in Frankfurt a. Main meer dan 300 Hollanders zijn, dan
is het zeker een droef teeken, dat nog slechts een derde gedeelte ons in onze pogingen
steunt.
Het bestuur bestaat thans uit de heeren C.J. van der Heyden, 1e voorzitter; Henri
Pusch, 2e voorzitter; R.J. Bekkering, 1e secretaris; Gerard Wester, 2e secretaris; J.
Norden, penningmeester.

Nederlandsch vlagvertoon in Japan.
Aan een artikel van mevr. Holst-Hendrikx te Yokohama, in het Alg. Hbld. ontleenen
we 't volgende:
Van 16 October tot 4 November heeft de Nederlandsche vlag gewapperd in de
haven van Yokohama; twee en een halve week - na een tijdsverloop van vijftien jaren
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- vertoonden de trotsche witte oorlogsschepen zich in Japan, en gedurende al die
dagen is er feest gevierd, dat het een lust was.
Er komen hier geregeld Engelsche, Amerikaansche, Fransche, Italiaansche
oorlogsschepen, maar - behalve bij de komst der Amerikaansche vloot verleden jaar
October - er is zelden zooveel geestdrift betoond als bij de ontvangst der Hollandsche
schepen.
Uit de Japan Daily Mail haalt de schrijfster aan:
‘De komst der drie Hollandsche oorlogsschepen heeft Japan weer eens herinnerd
aan de groote dankbaarheid, die het verschuldigd is aan Holland, zijn
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eenige vreemde bondgenoot gedurende eenige eeuwen en altijd zijn goede vriend.
Amerika wordt steeds zeer geprezen omdat het de havens van Japan geopend heeft
voor den handel met de geheele wereld, maar Holland heeft deze opening voorbereid
en verdient daarom evenveel lof. In de vorige eeuw toen Japan voor het eerst
producten van Westersche beschaving verlangde en de voornaamste mannen erop
uitgestuurd werden om die te verkrijgen, werd er nooit aan gedacht naar een ander
land dan Holland te gaan.
Het was Holland, dat het eerste oorlogsschip aan Japan leverde, de “Kanrin Maru”,
en in dit schip ging Vorst Katsu Awa no Kami over den Stillen Oceaan, de eerste
reis makende, ooit door een Japansch oorlogsschip ondernomen.’
Japan telt onder zijn inwoners niet veel Hollandsche vrouwen; onze Gezant en de
Secretaris der Le gatie, de heer L. van de Polder, zijn beide met Amerikaanschen
getrouwd; de Militaire Attaché, Kapitein Bense, moest zijn vrouw in Holland
achterlaten; de oude in Japan gevestigde Hollanders hebben Japansche vrouwen, een
tweetal Hollanders zijn met half-Indische vrouwen getrouwd; een paar Hollandsche
dames hebben Engelschen of Duitschers tot echtgenooten, en zoo is er in heel Japan
maar één echt Hollandsch echtpaar, waarvan ondergeteekende de helft uitmaakt.
Het is een zeldzaam gelukkige gedachte geweest, Kolonel Tydeman als aanvoerder
van dit wakkere troepje te sturen, want niet alleen dat hij den indruk maakt van een
eerlijken ronden oud-Hollandschen zeeman, maar ook is gebleken, dat hij een groote
redenaarsgave bezit; en dat het hem geen moeite kostte, in het Engelsch of Fransch
evengoed als in het Hollandsch te spreken, wekte algemeene bewondering.
Onze vertegenwoordiger te Yokohama, de heer Wm. Holst heeft aan een der
feestmaaltijden gedronken op het voorrecht Hollander te zijn.

Stamverkeer.
(Adres der Afd. Stamv.: Stadhouderslaan 43,
Den Haag)
Verslag der Afdeeling Stamverkeer over 1909.
‘Naar aanleiding van veler wenschen heeft Groep Nederland van het A.N.V. besloten,
het verkeer tusschen de verschillende deelen van den Nederlandschen Stam zooveel
mogelijk te bevorderen endaartoe een bijzonderen dienst in te richten, welke aan de
Afdeeling Stamverkeer is opgedragen.’
Met deze woorden begon de rondzendbrief waarbij de Commissie in April 1908
haar werk aanbeval. Het hoofddoel, aldus nog de bescheiden wensch, was reis en
verblijf van buitenlandsche Verbondsleden in Nederland aan te moedigen door het
geven van inlichtingen. Hiertoe zouden in verschillende steden Verkeerbezorgers
worden aangesteld, die de bezoekers of a.s. bezoekers zooveel mogelijk van dienst
zouden zijn.
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Thans nu wij anderhalf jaar verder zijn en ons neerzetten om van dien tijd een kort
overzicht te geven, kunnen wij gelukkig vooropstellen dat wij trachten het doel,
waarvoor de Afdeeling werd opgericht, te bereiken niet alleen door de bovenbedoelde
middelen, maar nog door zoovele andere, waarop langzamer hand onze Afdeeling
opmerkzaam werd gemaakt.
Voortdurend ook breidt haar werkkring zich uit.
De Afdeeling is thans stevig gegrondvest; zij is een goed onderdeel voor dat groote
werktuig geworden, waarvan de Nederlandsche Stamverwantschap de drijvende
kracht is en wij hopen dat zij langzamerhand zal gaan behooren tot de onmisbare
onderdeden.
Doch wanneer het werktuig zacht en gelijkmatig zich beweegt, dan moet men,
zelfs al wil men de uitvinders niet te kort doen, ook denken aan hen die behulpzaam
zijn geweest bij die ontwikkeling, wier technische kennis beter was dan die van de
uitvinders.
Groep Nederland gaf de geldelijke middelen, zoodat het werk, zij het dan nu nog
op bescheiden schaal kon worden begonnen. Verschillende Vereenigingen, die tot
hetzelfde doel als onze Afdeeling waren opgericht, hielpen haar in den beginne. Het
Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer met zijne deskundigen directeur J.
Knoote stond ons ter zijde bij de beantwoording van verschillende vragen door
Vlamingen gedaan over Nederlandsche reizen; de Nationale Bond voor
Vreemdelingenverkeer beloofde zijn steun. Met de Amsterdamsche Vereeniging ‘'t
Koggeschip’ en de Haagsche Vereeniging ‘Oost en West’ werd aansluiting verkregen,
daardoor zijn wij in staat, op vragen in het bijzonder Amsterdam betreffend de beste
inlichtingen te krijgen, terwijl wij met ‘Oost en West’ waar noodig, zullen
samenwerken in het belang van de naar het vaderland terug keerenden of om aan
Nederlanders, Vlamingen e.a. hulp te verschaffen bij het voorbereiden van plannen
om naar onze kolonién te vertrekken.
De voorzitter van de Kamer van Koophandel te Brussel zegde ons zijn steun toe.
Een vijftiental Verkeerbezorgers verleenden bij reizen door Vlamingen hunne
medewerking. Bovendien gaven zij inlichtingen naar aanleiding van belangrijke
plaatselijke gebeurtenissen, waarvan in Neerlandia maandelijks het voornaamste
wordt medegedeeld.
Bij zoovele krachten, die allen medewerkten tot het doel der Afdeeling kon het
niet anders, of de Afdeeling m o e s t wel tot bloei komen!
Wanneer wij nu nagaan, wat de Afdeeling zoo al deed, dan kunnen wij dat tot drie
hoofdgroepen terugbrengen: zij gaf inlichtingen, zij vestigde de aandacht op
verschillende zaken en zij trad zelfstandig op.
De Afdeeling gaf inlichtingen, zoowel aan hen die naar Nederland w e n s c h t e n
te komen en aan Nederlanders die naar Vlaanderen wilden trekken, als aan hen die
reeds in ons land g e k o m e n waren. Zij hielp hen, door voor een eenvoudige
ontvangst te zorgen, dat in zoo kort mogelijken tijd zooveel mogelijk gezien werd.
Voor de inlichtingen aan reislustigen werden wij bijgestaan door het Centraal Bureau
voor Vreemdelingenverkeer, gelijk wij reeds meldden. Ook in andere opzichten
bevorderde het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer ons doel. Het heeft een
groote hoeveelheid lantaarnplaatjes te onzer beschikking gesteld, om daarmede
lezingen te houden (waarvoor wij naar een bericht onder deze rubriek verwijzen)
enz.
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Voor zoover Vlaanderen betreft, werden wij bij ons werk door een aantal
Vlamingen bijgestaan, onder wie de heer H. Meert de voornaamste is.
Wij danken hen allen zeer voor die medewerking.
De Takken van Groep België, Gent en Mechelen zonden ons tal van boekjes over
beide steden.
Tot een andere uiting van het A.N.V. die veel waardeering vond, verleenden wij
onze medewerking, vooral mei inlichtingen. Ten einde bij de Belgische jeugd
waardeering voor Nederland, voor de Nederlandsche taal en daardoor ook de
Vlaamsche Beweging te wekken, verleende de Afdeeling hare bemiddeling bij de
uitwisseling van Zuid- en Noord-Nederlandsche kinderen gedurende den vacantietijd.
Natuurlijk moesten eenige waarborgen gevraagd worden, dat de Belgische kinderen
bij Vlaamschgezinde Nederlandsche families terecht kwamen en daarom stelden wij
als voorwaarde dat deze lid van
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het Algemeen Nederlandsch Verbond moesten zijn. Het feit, dat Zuid-Nederlandsche
families hun kinderen naar Nederland wilden laten gaan, om hen de Nederlandsche
taal beter te doen leeren, waarborgt over het algemeen ook wel, dat zulke families
der Vlaamsche zaak niet slecht gezind zijn. Met den besten uitslag werd dit werk
verricht.
Wij hebben nog niet vernomen, dat die Nederlandsche kinderen anti-Vlaamsch
gezind naar Nederland terug kwamen, omdat zij (bij Waalsche families) beter Fransch
hadden leeren spreken, dan zij op school kunnen leeren, evenmin dat de jonge Belgen
in Nederland averechtsche propaganda maakten.
De Nederlanders die uit België kinderen ontvingen, werden zooals van zelf haast
spreekt, aangezocht het doel te bevorderen, waarmede deze in Nederland kwamen
en met hen zooveel mogelijk (of zelfs uitsluitend), Nederlandsch te spreken.
Voorts werd hulp verleend aan de inrichters van den vijfden Vacantieleergang te
Leiden en bij de jaarlijksche Gentsche gymnasiastenreis onder leiding van den heer
H. Meert.
Onze Afdeeling vestigde, en hiermede komen wij tot het tweede punt, de aandacht
op verschillende Nederlandsche en Vlaamsche gebeurtenissen door korte berichten
in Neerlandia. De Nederlandsche tentoonstellingen (de Middenstandstentoonstelling
te Amsterdam, de Reclametentoonstelling te Haarlem, oud-Griekenland te Arnhem
en oud-'s Hertogenbosch) zonden ons op ons verzoek hare reclamemiddelen, die wij
in België verspreidden, waartoe de heer H. Meert zijne medewerking verleende.
Omgekeerd ontvingen wij vele reclameboekjes en platen uit Vlaanderen, die wij zoo
nuttig mogelijk hebben gebruikt. Nadere plannen tot nog doeltreffender verspreiding
worden thans uitgewerkt.
De Zuid-Nederlandsche gebeurtenissen, waartoe wij onze medewerking verleenden,
waren het Natuurkundig Congres te Brussel, het Rechtskundig Congres te Leuven,
de Rodenbachfeesten te Roesselaere en de Studentenfeesten voor het Hooger
Handelsgesticht te Antwerpen.
In den beginne scheen het, dat het Leuvensche Congres door een flink aantal
Nederlandsche rechtsgeleerden zou worden bijgewoond. Het bestuur der Vereen,
voor Psychiatrischen bijstand aan strafrechter lijk vervolgden te 's Gravenhage, hielp
onze Afd. door een oproep aan zijn leden te zenden; zij was hiertoe be reid, omdat
het voornaamste punt op het programma van het Congres met het door haar
nagestreefde doel verband hield. Ook was de Redactie van het Weekblad voor het
Recht zoo welwillend een oproep tot dit Congres op te nemen.
Ten slotte zijn, jammer genoeg, de voornemens om de vergadering bij te wonen,
afgesprongen.
Intusschen hopen wij, dat wij over twee jaar, wan neer de Bond van Vlaamsche
rechtsgeleerden wederom bijeen zal komen weer denzelfden steun bij de
Nederlandsche belanghebbenden zullen vinden, doch dat dan de gevolgen daarvan
niet zullen uitblijven.
Het derde punt, niet het minst gewichtig der drie, omvatte het zelfstandig optreden
der Afdeeling. Er werden plannen gemaakt tot een gemeenschappelijken tocht per
rijwiel van A.N.V.-leden door Vlaamsch-België. Het voornemen was dan Antwerpen,
Mechelen, Brussel, Gent, Brugge en Oostende te bezoeken. Van Brussel uit zou een
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rit gemaakt worden naar de slagvelden van Waterloo en Quatre-Bras; deze uitstap
beloofde zeer belangwekkend te zullen worden. Vooral ook omdat de, in dit tijdperk
onzer geschiedenis zoo deskundige Generaal-Majoor F. de Bas zich bereid had
verklaard, aan den tocht een voordracht te doen voorafgaan over den veldtocht van
1815 en het te bezoeken terrein der slagvelden.
Tot ons leedwezen is die tocht niet doorgegaan, wel had een voldoend aantal
deelnemers zich opgegeven, doch beide leiders trokken zich, door onvoorziene
omstandigheden verhinderd, terug. Een volgend jaar hopen wij echter gelukkiger te
zijn.
Intusschen is het den verslaggever aangenaam te vermelden dat deze plannen in
zoover reeds goede gevolgen hebben gehad, dat Generaal De Bas geheel belangeloos
een kaart heeft vervaardigd van de slagvelden van 1815, die binnenkort verkrijgbaar
zal worden gesteld1).
Het Hoofdbestuur van het A.N.V., de ijverige voorzitter van den Tak van het
A.N.V. te Nijvel en de A.N.W.B. verleenden bij de vervaardiging der kaart hunne
medewerking.
Deze kaart zal aan Nederlandsche reizigers ongetwijfeld een goed overzicht geven
van die vermaarde en nog steeds druk bezochte streek.
Wij herhalen hier onzen dank aan den vervaardiger en degenen, die ons verder
met raad en daad bij stonden.
De Nederlandsche Reisvereeniging maakte dit jaar onder leiding van den heer J.
Vuijk een gezelschapsreis door Vlaanderen. Leden van het A.N.V. konden door een
bijzondere overeenkomst met genoemde vereeniging daaraan zal deelnemen. Door
onze Afd. werd bedongen, dat deze reis een Nederlandsch karakter zou dragen; men
zou zich in Vlaanderen Vlaamsch betoonen en zoo weinig mogelijk Fransch spreken.
Dat de deelnemers op verschillende plaatsen zoo minzaam en hartelijk ontvangen
werden, is - wij kunnen dat met eenigen trots zeggen - voor een groot gedeelte o n z e
schuld. Voor hen bereidden wij een en ander voor. De reis is volgens het verslag
zéér in den smaak gevallen en zal nu ook wel jaarlijks herhaald worden. Gaarne
zullen wij aan deze sympathieke vereeniging onze hulp blijven verleenen.
De aanbevelenswaardige adressen van Nederlandsche goedkoope kosthuizen zijn
op een lijst geplaatst, die bij den schrijver der Afdeeling berust en waaruit hij vele
‘kostbare’ wenken kon geven en gaarne zal blijven geven. Wij kunnen Vlamingen
aanbevelen van onze tusschenkomst gebruik te maken; natuurlijk zullen wij ook voor
families die uit Indië komen, de adreslijst beschikbaar stellen.
De Afdeeling verleende haar steun bij de oprichting van den Bond van Vrienden
van de Leidsche Vacantieleergangen. Het plan daartoe was bij deelnemers van den
vijfden Vacantieleergang opgekomen. Het doel daarvan is een band te blijven
behouden tusschen vroegere deelnemers en andere vrienden der leergangen en
werkzaam te zijn ten bate van de voorbereiding van nieuwe leergangen. Daardoor
zal de propaganda gemakkelijk gemaakt worden en zullen ongetwijfeld de leergangen
in bloei toenemen.
De Redactie van de Vlaamsche Gazet is zoo welwillend onzen schrijver dagelijks
haar blad toe te zenden, waardoor de Afdeeling gedwongen wordt dagelijks op den
uitkijk te staan of zij nogmaals gelegenheid vindt haar arbeidsveld uit te breiden.
Wij hopen dat daardoor de hierboven vermelde werkzaamheden met vele nieuwe
vermeerderd zullen worden en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.
1) Deze kaart is inmiddels verschenen en bij het secretariaat van Stamverkeer verkrijgbaar voor
25 cent, opgeplakt 40 cent.
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Want ook nu reeds zijn er plannen beraamd, die wij thans wel reeds kunnen
vermelden.
De schoolreisjes van den heer H. Meert zullen nu, naar wij hopen, ook gevolgd
worden door reisjes van Vlaamsche schoolmeisjes; een aantal dames in
Noord-Nederland zullen zich met een eenvoudige ontvangst belasten.
Een verzoek uit Vlaanderen leidde er toe eene opsomming te geven van de
verschillende Nederlandsche kaasmarkten. Nu wij zien dat daarvoor in Vlaanderen
belangstelling bestaat, zouden wij gaarne ons best doen voor Vlaamsche landbouwers
of handelslieden een studiereis in te richten, in den trant
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zooals die nog onlangs door Duitsche landbouwkundigen gedaan werd.
Deze landbouwreizen, onder deskundige leiding, zouden ongetwijfeld het hare
bijdragen tot onderlinge waardeering. Ook de uitgave van een, met platen voorzien,
boekje over onze kaasmarkten lijkt ons op den weg van onze Afdeeling te liggen.
Wij blijven ons aanbevolen houden voor wenken en inlichtingen, die onze
Afdeeling ten goede zouden kunnen komen.

Lantaarnplaatjes.
Het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer te 's Gravenhage heeft ter
beschikking van de Afdeeling ‘Stamverkeer’ gesteld een uitgelezen verzameling Lan
taarnplaatjes van Noord-Nederlandsche steden. Zij, die met deze plaatjes in
Zuid-Nederland lezingen wil len gaan houden, kunnen bij den schrijver der Afd (Mr.
R.E. Kielstra, Stadhouderslaan 43, Den Haag) inlichtingen bekomen.

Noord-Nederland.
Een omhoog strevend volk.
Van menschen gelijk van redevoeringen, opstellen enz. kan men zeggen: in de lengte
zit het 'm niet, maar met dat al is 't een heuglijk verschijnsel, dat het Nederlandsche
volk toeneemt in lichaamslengte, want over het geheel is het een teeken van
levenskracht, dat een volk grooter, en van verzwakking dat het kleiner wordt. Die
groei is bij de meting van de dienstplichtigen in ons land althans voor het mannelijke
deel der bevolking gebleken. Er is echter geen reden om aan te nemen, dat het bij
het vrouwelijke deel anders zou wezen. De grootendeels nog onnaspeurlijke oorzaken,
waardoor gemiddeld de lengte der mannen toeneemt, zullen ook wel op het geslacht
der vrouwen werken. En dan, is het niet meer dan schijn, dat tegenwoordig zooveel
dochters hun moeder boven 't hoofd lijken te groeien?
Hoe dit zij, de meting van de manschappen, die voor den krijgsdienst opkomen,
heeft de vermeerdering van lengte vastgesteld. Ook is er uit gebleken, dat de lengte
van ons volk - van het mannelijke deel dan - grooter is dan die van het Duitsche. De
Amsterdamsche hoogleeraar L. Bolk heeft dienaangaande een nauwkeurig onderzoek
ingesteld en de uitkomsten meegedeeld in het Nederlandsen Tijdschrift van
Geneeskunde. Zijn onderzoek strekte zich uit over de tien lichtingen van de jaren
1898 tot en met 1907, in het geheel omvattende 422,629 manschappen.
Om een goed overzicht te hebben werden de manschappen naar hun lengte verdeeld
in minimale, zeer kleine, kleine, middelmatige, lange en zeer lange, en nu bleken er
te behooren tot de minimale (kleiner dan 1.50 M.) 0.7 pct., tot de zeer kleine (1.501.55 M.) 1.8 pct., kleine (1.55-1.60 M.) 6.6 pct., middelmatige (1.60-1.70 M.) 48.8
pct., lange (1.70- 1.80 M.) 37.8 pct. en zeer lange (boven de 1.80 M.) 4 pct.
Aangezien voor den dienst een lengte van tenminste 1.55 M. wordt vereischt,
werden er dus 2.5 pet. afgekeurd. Dat steekt gunstig af bij Noord-Duitschland (Pruisen
met Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg en Oldenburg), waar in 1903 van de rekruten
3.6 pet. kleiner dan 1.55 M. was. Ruim 1 pet. meer onder de maat dus dan ten onzent.
Ook langen (boven de 1.70 M.) zijn er in ons leger naar verhouding meer dan in

Neerlandia. Jaargang 13

Noord-Duitschland, n.l. 41.8 pet. (1898- 1907) tegen slechts 29.6 (van de lichting
1903); in ons land dus ruim 12 pct. meer. En gemiddeld is de lengte der bevolking
in Noord-Duitschland grooter dan in Zuid-Duitschland. De Nederlandsche soldaat
is dus gemiddeld grooter van stuk dan de Duitsche. Maar in de lengte zit het 'm niet,
ende slagvaardigheid van een leger hangt van heel wat meer factoren af dan van den
lichaamsbouw der soldaten. Men denke aan de Russen, die gemiddeld aanmerkelijk
langer zijn dan de Japanners.
Van onze landgenooten leveren naar verhouding de Friezen (49.65 pet. van hun
aantal rekruten) het meest lange mannen (boven de 1.70 M.); dan komen de
Groningers, vervolgens de Utrechtenaren, de Noord-Hollanders, de Zuid-Hollanders
enz. Onderaan staan de Zeeuwen (33.87 pct.), Limburgers (33.59 pct.) en Brabanters
(29.80 pct.).
Dat onze landgenooten over het geheel niet tot de kleinen behooren, kan men ook
opmerken op het voetbalveld, waar tegenwoordig vele landaarden elkaar ontmoeten.
In de laatste jaren heeft men hier te lande onze elftallen zich zien meten met
Engelschen, Belgen, Franschen, Duitschers, Zweden, Denen en Tsjechen. En dan
viel het ons gedurig op, hoe stevig uit de kluiten gewassen onze Hollandsche jongens
er meerendeels, met die vreemdelingen vergeleken, uitzagen. En trekken onze
voetballers de grenzen over, dan kan men telkens in de verslagen van buitenlandsche
bladen verwondering lezen over de lengte van onze spelers.
Ook bij het voetbal zit het 'm niet in de lengte der spelers, maar alevel doet het
goed, te zien dat er een geslacht van flink opgeschoten, stoere knapen is, waaruit in
ons land de vertegenwoordigers van dat mannelijke spel gekozen kunnen worden.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
De heer Leo Meert, voorzitter van het Vlaamsch Handelsverbond heeft in
verschillende Afdeelingen een krachtig pleidooi gehouden voor de Vlaamsche
Beweging. Een verslag uit Haarlem over zijn lezing kwam te laat voor dit nummer.
De heer J.W. te Winkel, secretaris der Amsterdamsche Stud.-Afd. schreef o.a.:
‘Hij heeft onmogelijk iemand niet kunnen bevredigen. De geheele zaal heeft zich
kunnen warmen aan den warmen gloed die van hem uitging en hij is er in geslaagd
ons lauwe Nederlanders geestdriftig te maken voor het volk dat beneden onze grenzen
strijdt voor onze moedertaal.’
Het bestuur der Amsterdamsche Stud.-Afd. is thans aldus samengesteld: Prof. Dr. J.
te Winkel, eerevoorzitter; J.R. Kollewijn, voorzitter; C.M. Kleipool, onder-voorzitter;
J.W. te Winkel, schrijver (Keizersgracht 48); F.G. Doornbosch, penningm.; E.H. von
Baumhauer, 2e schrijver.

Amsterdamsche Jongel.-Afd.
Zaterdag 13 Nov. j.l. hield deze Afdeeling eene algemeene vergadering, waarin de
heer B. Immink, directeur van het bijkantoor der Nationale Levensverzekeringsbank
te Arnhem, eene lezing met lichtbeelden hield over ‘Een reisje langs de kleine
Soenda-eilanden’.
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Bij de talrijke aanwezigen, die met aandacht deze belangwekkende reis volgden,
zal ongetwijfeld belangstelling gewekt zijn voor de schoone en rijke streken, die de
spreker beschreef.
De heer Immink, die langen tijd in Indië was, zoowel in de West als in de Oost,
en het vorige jaar verschillende lezingen hield over West-Indië en Venezuela, o.a.
voor het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, zal gaarne ook voor andere
Afdeelingen over de ‘Kleine Soenda-eilanden’ spreken.
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Dordrecht.
19 November is het Zalsman-kwartet uit Haarlem voor de leden der Afdeeling
opgetreden met een uitsluitend Nederlandschen liederenavond.

Eindhoven.
De secretaris schrijft over den letterkundigen avond van 2 Dec. het volgende:
‘Door het verbazend slechte weer waren slechts weinige leden en belangstellenden
opgekomen. De aanwezigen hebben echter geen spijt gehad gekomen te zijn. Met
levendige belangstelling hebben wij geluisterd naar de mooie en natuurlijke schetsen
van den heer A.A. Beekman, zoo vol gezonden humor en pakkende tafereeltjes.
Gaarne roepen wij den heer Beekman een hartelijk “tot weerziens” toe.’

Haarlem.
Tot secretaris dezer Afdeeling is gekozen de heer C. Jonges, arts, Koninginneweg
59.
De heer Leo Meert, die ook hier optrad, had een klein maar dankbaar gehoor.

Leeuwarden.
Deze Afdeeling gaat een oud-Nederlandschen avond inrichten in den trant van het
feest dat in 1897 op het Dordtsche Congres werd gegeven.
Tot voorzitter dezer Afdeeling is benoemd de heer J. Oosterhoff.

Rotterdam (Jongel.-Afd.).
Het bestuur dezer Afdeeling bestaat thans uit:
Max May, voorzitter; mej. Co Ezerman, ondervoorzitster; Etienne de Bouter, 1e
secretaris; H. Spruytenburg, 1e penningmeester; D. Visser, 2e secretaris; mej. Jo van
Aken, G. Vink, commissarissen.
Kas-Commissie: mej. Elize van Dantzig, mej. D. Forstman, mej. Alida Ligtermoet
en mej. To Michielsen.
Sub-Boeken-Commissie: mej. Elize van Dantzig en de heeren Nico Caspers en
G.D. Birnie.

Sneek.
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De heer Ds. V. Loosjes schrijft d.d. 10 Nov.:
Albert Vogel gaf ons heden in de voordracht van Coriolanus zijn machtig talent
te bewonderen. De opkomst der leden was bevredigend; van de gelegenheid om tegen
toegangsprijs - f 1. - iets treffelijks te hooren, hadden twee en dertig gebruik gemaakt
en - Sneek telt ruim 12.000 zielen! ‘Die schricktlixt van my swyght heeft aller best
geseit’ zou ik, zij 't in ander verband, den snedigen Constanter willen naschrijven.
Mocht iemand echter meenen, dat het bestuur ontmoedigd is, zoo vergist hij zich.
Wij doen alle moeite het ledental grooter te maken, hetgeen niet gansch en al ijdel
blijkt te zijn. Ons oog richt zich naar de toekomst.
Den vaderlant getrouwe zijn wij tot inden doedt!

Nederlandsch en Vlaamsch.
In de October-aflevering van Neerlandia heeft dr. A.A. Fokker een paar dingen
gezegd, die ook na het antwoord, waarvan de heer H. Meert hem heeft gediend, niet
onweersproken mogen blijven.
Hij schrijft:
‘Nu bestaat er - ook in ons land - een treurige misvatting in zake Vlaams: men gelooft,
dat er naast het Nederlands ook een algemeen Vlaams bestaat. Men zie bij voorbeeld
het dwaze stukje over 't goed recht van 't Vlaams in onze aflevering van een paar
maanden geleden: 't was naar aanleiding van de Franse welkomstrede indertijd te
Antwerpen door Vlamingen tot Hollanders gesproken. De schrijver van dat stuk weet
blijkbaar niet, dat de beschaalfde algemeen-Nederlandse spreek- en schrijftaal in
België met evenveel recht thuis hoort als in Noord-Nederland. Als hij zich de moeite
gegeven had, even Jan te Winkel's “Geschiedenis der Nederlandsche Taal” op te
slaan, dan zou hij zich hebben kunnen overtuigen, dat onze algemene taal v o o r
e e n g r o o t d e e l u i t V l a a m s e e l e m e n t e n b e s t a a t . Ze staat daarom
boven de dialekten.’
Dit doelt blijkbaar op wat er in de April-aflevering te lezen staat onder het opschrift
In Vlaanderen Nederlandsch. Nu had de schrijver van dat ‘dwaze stukje’ - dr. Fokker
is wat haastig om het geschrijf van anderen dwaas te noemen - niet noodig eerst het
boek van Jan te Winkel na te slaan om te weten, dat er veel Vlaamsch is in ‘onze
algemene taal’.
Hij wist ook zeer goed, dat ‘de beschaafde algemeen-Nederlandse spreek- en
schrijftaal in België met evenveel recht thuis hoort als in Noord-Nederland’, gelijk
zij thuis hoort in Oost-en West-Indië en, naar hij hoopt, ook in Zuid-Afrika meer en
meer erkend zal worden als de algemeene beschavingstaal van die zijn van Dietsche
sprake.
Met dat al is er een kenmerkend Vlaamsch, ook als schrijftaal. De Vlaamsche
dichters, de Vlaamsche prozaschrijvers, de Vlaamsche kranten hebben veelal een
sterk uitkomend eigen karakter. De schrijvers die met voordacht Vlaamsch dialect
in hun taal opnemen nog daargelaten, gebruiken die dichters en prozaschrijvers veel
woorden en uitdrukkingen, die in Vlaanderen leven, maar in ons land onbekend zijn
of niet gebruikt worden. En nu was het den schrijver van het stukje in de
April-aflevering er om te doen, de Nederlanders die dwazelijk lachen om woorden
en zinswendingen in het gesproken of geschreven Vlaamsch welke hun ongewoon
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klinken, te beduiden, dat die Vlaamsche spreekwijze even goed recht van bestaan
heeft.
Dat men in Vlaamsch-België werkt voor een algemeen Nederlandsche taal, kan
bekend geacht worden. Dezer dagen is in de Belgische Kamer gebleken, dat een
meerderheid die taal liever Vlaamsch dan Nederlandsch noemt, schoon buiten die
Kamer een meerderheid van meer bevoegden den naam Nederlandsch verkiest. In
dien naamstrijd mengen wij ons voor het oogenblik niet. De zaak, waarom het gaat,
blijft dezelfde, welken naam men ook kiest. Maar het Nederlandsch, ook het
geschreven Nederlandsch der Vlamingen heeft genoeg eigens om het - althans in het
aangehaalde stukje, waarin van het opgemerkte verschil sprake was - als een
Vlaamsche taal aan te duiden.
De tweede kwestie, waarin dr. Fokker o.i. niet onweersproken mag blijven, is dat
hij de Vlaamsche bladen aanraadt om tegen het euvel der gallicismen, waaraan zij
zich z.i. alle bezondigen, het middel te beproeven van Noord-Nederlandsche
journalisten in dienst te nemen. Het middel dunkt ons erger dan de kwaal. Die
Nederlandsche journalisten zouden allicht minder gallicismen gebruiken, maar
misschien meer Fransche woorden, en stellig germanismen en ten deele ook
anglicismen in de Vlaamsche pers binnenhalen, - de uitzonderingen niet te na
gesproken.
Dit is echter niet ons voornaamste bezwaar. Ons voornaamste bezwaar is, dat de
Vlaamsche bladen er veel minder leesbaar door zouden worden. Wat ons
Noord-Nederlanders zoozeer in de Vlaamsche letterkunde aantrekt, het frissche, het
oorspronkelijke, het echte, het schilderachtige en beeldende van de uit-drukkingen,
dat kenmerkt - in mindere mate natuurlijk - ook de Vlaamsche bladen.
De krantetaal in Noord-Nederland lijdt aan armoede in woordenkeus, aan
eentonigheid, aan gebrek aan levendigheid. Zelfs wanneer de bladen aan het
polemiseeren slaan en zij elkaar de waarheid zeggen, betrachten zij gemeenlijk niet
de les van den dichter: scheld met variatie! Maar lees nu eens een
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paar Vlaamsche bladen, die elkaar te lijf gaan! Bredero zou er plezier in hebben. En
zoo is het ook in ander geschrijf. De taal der Vlaamsche kranten staat dichter bij het
levende woord, bij de oerkrachtige volkstaal. Dat zal in ons land misschien ook zoo
worden - er zijn hier en daar teekenen van beterschap - maar laten de Vlaamsche
bladen wijzer zijn en geen Noord-Nederlanders inhalen om gallicismen af te leeren.
Die kunnen zij, als zij willen, ook wel zonder hulp afleeren.

Hollandsch.
Wat mengelmoes van talen mag
Aan d'Amstel zich vermeien!
O Stad, waar 't hart van Holland lag,
Waar Vondel zong zijn reien!
M a i s o n d e Dit, C a f é a u Dat
H ô t e l d e ... wat?... H o l l a n d e !
Maar ben 'k hier in zijn land, zijn stad,
Zijn Amsterdam? - 't is schande.
O! Hollandsch, Hollandsch klinkt niet fijn;
't Moet Fransch of Duitsch of Engelsch zijn.
Daarom gebeiteld op je fries:
Maison de marchandises
En J o z e f L e v e r t r a a n e t f i l s
Gemaald op je m a r q u i s e s ;
O-j e s t , j a w o h l t en p a r l e v i n k t ,
Roept: k e l n e r , d e m o i s e l l e !
Zorgt, dat er vreemde rimram klinkt
En aait je c l i e n t è l e.
Want Hollandsch, Hollandsch klinkt niet fijn;
't Moet Fransch of Duitsch of Engelsch zijn.
't Heet b r o d e r i e , - b o u l a n g e r i e , Lunchroom,-costumière,Z u m Dit, z u m D a t - t a p i s s e r i e , Carosserie -parterre;
't Is s p e c i a l , e x q u i s , s o l i e d ;
Dat trekt en 't is p r o b a b e l ,
Al ken je je eigen moerstaal niet,
Het klinkt toch f a s h i o n a b l e .
Want Hollandsch, Hollandsch klinkt niet fijn;
't Moet Fransch of Duitsch of Engelsch zijn.
Liegt eigen vrucht als vreemd; - 't is naar,
Maar geeft een goed r e c e t j e , En plakt op eigen werk en waar
Een Engelsch e t i q u e t j e .
Herdoopt in j a m je vruchtendril
En 't wordt als j a m geprezen;
Dat is het wat dom Holland wil:
't Moet uit den vreemde wezen.
Want Hollandsch, Hollandsch klinkt niet fijn;
't Moet Fransch of Duitsch of Engelsch zijn.
Dat krult op spiegelruit en deur
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Bargoensch uit alle talen:
Marchand tailleur, coiffeur, coupeur,
Hier houdt men c o m m e n s a l e n ...
Zoo snorkt de poespas huis aan huis,
- B l a g e u r heb 'k niet gevonden! Je bent in eigen huis niet thuis
En, Holland, dat is zonde.
Weet, Hollandsch, Hollandsch klinkt niet fijn
In ooren, die verbasterd zijn.

Grave.
G.W. LOVENDAAL.
Nederlanders en Stamverwanten!
Steunt en bevordert eigen handel en nijverheid!

Zuid-Nederland
Uit onze Takken.
A a l s t . De reeks winterfeesten van dezen Tak werd 7 November geopend met een
alleszins geslaagden Schubert-avond, waaraan de heeren Ed. de Keyser, Em.
Cassiman, Is. Hallaert, mej. J. Mertens en het dameskoor, onder de leiding van den
heer V. D'Hondt hun medewerking verleenden.
De Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling hervatte eveneens haar
werkzaamheden, n.l. op 30 October, toen de heer Petitjean, uit Gent, het onderwerp
behandelde: ‘De Vlaamsche jongen in ons nationaal Leger’ en den toestand schetste
van den Vlaming, die, van zijn inlijving af in het leger, tot hij weder in het burgerlijk
leven treedt, aan een behandeling blootgesteld is, die er verre van is overeen te
stemmen met het aanlokkelijke: ‘Alle Belgen zijn gelijk voor de Wet’. Ook toonde
hij aan op welke wijze hierin eenigszins verandering zal gebracht worden.
20 November sprak de heer V. D'Hondt over Piet van Assche als tooneelschrijver
en over diens drama ‘Na een Zonnedroom’, dat hier opgevoerd werd.
A n t w e r p e n . Voor de Afdeeling Hooger Onderwijs voor het Volk sprak 4
November de heer Pol de Mont over zijn reis in Fransch-Vlaanderen, een voordracht
waaraan de maandelijksche kronijk van het vorige nummer gewijd was. 11 en 18
Nov. handelde de heer Herman Teirlinck over ‘Het Standpunt der moderne letterkunde
ten opzichte der Vlaamsche Beweging’, en 25 Nov. onderzocht Mr. Dosfel het
vraagstuk: ‘Welke rechten hebben we met onze taalwetten?’ Een talrijk gehoor was
voor deze verschillende voordrachten opgekomen.
Ook de Afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ zet regelmatig iederen Woensdag
hare werkzaamheden voort.
14 November werd een algemeene vergadering gehouden, waar verschillende
belangrijke punten ter sprake kwamen, o.a. het onderwijzen van een tweede taal in
het lager onderwijs, verstrekt zoowel in openbare als in bijzondere scholen, en het
gebruik van het Nederlandsch in het Belgische leger. Een commissie van
oud-gedienden werd benoemd om den toestand te onderzoeken, waarin de Vlaming
in het leger verkeert en verslag over het punt uit te brengen. Ook het vraagstuk van
de gewestelijke indeeling van het leger zal grondig onderzocht worden. Een andere
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commissie werd aangesteld, met het doel om propaganda voor het Verbond te maken
en leden aan te werven.
C h a r l e r o i . Zooals op 't einde van 't verleden winter-seizoen lokte het Vlaamsch
Volksfeest van 31 October - tevens de opening der winterbezigheden 1909-1910 ongeveer 400 Vlamingen aan!
Het bestuur wakkerde de aanwezige Vlamingen aan om lid te worden van een der
drie afdeelingen - 't zij fanfare, koor, ziekenbeurs of Volksuniversiteit - en verzocht
ze ook de tombola van den kring (hoofdprijs fr. 5000) tegen 25 centiemen het lot,
waarvan de eerste trekking einde December 1909 zal plaats hebben, krachtig te
steunen!
G e n t . De Letterkundige Afdeeling hervatte hare wekelijksche vergaderingen, door
een ongelukkigen samenloop van omstandigheden, nog niet regelmatig.
16 October: Voordracht der nieuwe opera ‘Walda’ van onze leden Johan Lefèvre
(gedicht) en Frans Uytenhove (muziek). De lezing van het werk voor den schrijver
werd afgewisseld met zang door
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mejuffrouwen Devos Billiet en de heeren Van der Haegen en Reynvoet op de piano
begeleid door den toondichter.
25 October hadden wij het genoegen den tooneelkriticus Jan Staal te volgen in
zijn wandeling door het werk van Herman Heyermans.
22 November had de heer Lambrecht Lambrechts het over ‘Volkszang’ met
uitvoering van liederen.
29 November onderhield de heer Ach. Petitjean ons in een hoogst belangwekkende
voordracht over ‘den toestand van den Vlaamschen soldaat in ons nationaal leger’.
M e c h e l e n . Alle krachten werden gewijd aan het inrichten van de Liederavonden,
van de Hoogeschooluitbreiding en van den Leeskring.
De Liederavonden pakken. Een vijftigtal personen wonen alle weken (mannen en
vrouwen om de beurt) deze avonden bij.
De zaal, die grooter is dan die van verleden jaar, is voor de leergangen te klein;
250 personen wonen ze bij. De volgende leergangen staan op de dagorde: vijf lessen
over Kinderverzorging, evenzooveel over Vliegtoestellen en over Sterrekunde. De
Leeskring is zoo goed als in orde, daarna zullen dadelijk de werkzaamheden in den
Tak beginnen, het seizoen belooft weer uitstekend te zijn.
De voortdurende groei van het ledental is een verheugend verschijnsel.
O o s t e n d e . De Tak is weer levenslustig aan het werk getogen. Op zijn eerste
zitting werd het bureel herkozen. Het bestaat uit de heeren Dr. Eug. van Oye,
voorzitter; Dr. Pleyn, onder voorzitter; Dr. G. Lefèvre, schrijver; H. Janssens,
hulpschrijverpenningmeester. Als bestuursleden werden herkozen mevr. Decloedt,
advoc. Baels, ingenieur Thoné, Dr. R. van Oye, Dr. R. Verdeyen, Eug. Everaerts, L.
Verbrugge en R. Verschelde. Het Verbond is nu gevestigd in een prachtig lokaal,
het Hotel des Thermes, waar de heer Smis een zijner schoonste zalen ter beschikking
gesteld heeft.
De heer Van Cleven opende de voordrachtavonden met eene voorlezing uit zijnen
jongsten dichtbundel, gewijd aan de zee.
Daarna werd een zeer leerrijke voordracht gehouden door Dr. R. van Oye over
lichtindrukken bij de lagere wezens. Hij genoot een zeer grooten en welverdienden
bijval.
Voortaan zullen er geregeld alle weken voordrachten of voorlezingen worden
gehouden, afgewisseld door intieme concerten voor de leden, waar mevr. Verschelde
- Dubois, juffrouw Decloedt, de heer Petit, luitenant Wittenberg enz. zich zullen
laten hooren.
Op het stadhuis werden ook de voordrachten voor het volk hervat. 24 Oct. werd
het woord gevoerd door advocaat De Swarte, uit Brussel, die sprak over uitheemschen
invloed op ons taaleigen. 7 Nov. hield de heer J. Lefèvre, letterkundige te Gent, eene
voorlezing van zijn bekroond zangspel Roeschaert, waarover de plaatselijke pers,
zoowel Fransche als Nederlandsche, met zeer veel lof sprak. 21 Nov. hield advocaat
J. Eggen, uit Gent, een voordracht met lichtbeelden over Belgisch-Congo. Al deze
voordrachten werden zeer druk bezocht en vielen zeer in den smaak van ons leergierig
publiek.
Een woord van dank aan het stedelijk bestuur, dat niet alleen een der prachtigste
zalen van het stadhuis ter beschikking van den Tak stelt, maar daarenboven nog een
milde toelage schenkt, is hier niet misplaatst.
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T i e n e n . Ondanks zijn klein aantal leden blijft de Tak Tienen niet werkeloos.
Voor 24 Oct. was er een Hullebroek-avond ingericht, die voortreffelijk slaagde. De
herinnering aan den genoegelijken avond van 11 Juli j.l. had het publiek ditmaal nog
talrijker doen opkomen. De voordracht en niet minder het zingen der liederen vielen
bijzonder in den smaak der toehoorders. Aan toejuichingen en geestdrift ontbrak het
dan ook niet. Het is te hopen, dat meer dergelijke feesten een prikkel zullen wezen
om de Tiensche bevolking uit hare onverschilligheid voor de Vlaamsche zaak op te
wekken.

Taalpolitie.
Op ons schrijven aan den heer Minister van Spoorwegen betrekkelijk de staaltjes
van slecht Nederlandsch, aangehaald in het vorig nr., ontvangen wij het volgend
schrijven:
B r u s s e l , 24 November 1909.
Mijnheer,
Bij brief van 22en September l.l., hebt gij de aandacht willen vestigen op
eenige onnauwkeurige opschriften in de statiën Gent (Zuid), Brussel
(Noord), alsmede in een rijtuig op de baan Brugge - Roeselare.
Ik heb de eer U te melden, Mijnheer, dat ik onderrichtingen heb gegeven
tot het verbeteren van die opschriften.
Met de meeste hoogachting.
Voor den Minister:
de Algemeene Secretaris,
............
Men ziet het, de goede wil is er stellig. Wie nu dergelijke dingen opmerkt, geve
ze nauwkeurig op aan het Secretariaat te Gent (Spiegelstraat 20), dan zal er werk
van worden gemaakt.

Prijsvragen der Kon. Vlaamsche Academie.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft de lijst doen verschijnen van de
prijsvragen die door haar tot en met 1917 zijn uitgeschreven. Die prijsvragen hebben
betrekking op taal- en letterkunde, geschiedenis, folklore, Vlaamsche Beweging,
onderwijs, liturgie, vak- en kunstwoorden. De lijst is te lang om in haar geheel in
Neerlandia te worden opgenomen. Zij wordt gaarne aan belangstellenden verstrekt
door den heer Edw. Gailliard, bestendigen secretaris der Academie, te Gent.

Belgische Chr. Zendingskerk.
De ‘Belgische Christelijke Zendingskerk’, waarvan het algemeen secretariaat te
Brussel gevestigd is, zond ter kennismaking aan de ‘Rédaction ‘Neerlandia’, Monsieur
Kievit de Jong, Dordrecht, Pays-Bas, een nr. van ‘De Belgische Boodschapper’, het
tijdschrift uitgegeven door hoogergenoemde kerk en waarin mededeeling gedaan
wordt van de werkzaamheden door de zending in België verricht. Alhoewel haar
werking zich vooral over het Franschsprekend gedeelte van België uitstrekt, bewijst
de omstandigheid dat zij, naast haar Fransch tijdschrift ook een in Nederlandsche
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taal uitgeeft, de belangen van de Vlamingen die zij voor haar zaak wil winnen, niet
door haar uit het oog worden verloren.

Nederlanders in de Ver. Staten van Amerika.
In H e t H a n d e l s b l a d van Antwerpen van 4 November j.l. komt een briefwisseling
voor uit Portland, Oregon. De schrijver wijst, naar aanlei-
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ding van de Tentoonstelling van het Nederlandsche koloniale boek, in Augustus j.l.
te Antwerpen gehouden, waar o.a. ook Nederl. bladen te zien waren, welke buiten
Europa verschijnen, op de Nederl. pers in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij meldt dat daar op het oogenblik vijftien Nederl. bladen het licht zien; de meeste
zijn echter weekbladen; één verschijnt drie maal, twee andere twee maal per week.
Daar het aantal Vlamingen zich, vooral in de Oostelijke Staten van N.-Amerika,
dagelijks uitbreidt, is de tijd waarschijnlijk niet ver af dat ook een dagblad zal worden
uitgegeven.
Verder bevat het artikel zeer lezenswaardige mededeelingen over de nederzetting
van Nederlanders, - Vlamingen en Hollanders, - niet alleen in het Oostelijk gedeelte,
maar ook in de ‘Far West’ van de Vereenigde Staten.

Het Vlaamsch incident op het Congres te Mechelen.
Op het Katholieken-Congres te Mechelen in Sept. l.l., waren door de leiding
maatregelen genomen opdat het vraagstuk van het N e d e r l a n d s c h als voertaal
bij het onderwijs niet zou besproken worden. De leiding had echter gerekend buiten
de vastberadenheid der Vlaamschgezinde Katholieken, die het vraagstuk wilden
bespreken. Het werd dan ook behandeld op een wijze, die opschudding heeft verwekt
en indruk nagelaten. Als bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche Beweging
heeft advocaat Edmond van Dieren gebeurtenissen en bespreking uitgegeven in een
boekje van 44 blz., dat vrachtvrij fr. 0.35 kost en verkrijgbaar is o.a. in den
N e d e r l a n d s c h e n B o e k h a n d e l te Antwerpen.

Ned. Studentencongres te Antwerpen.
Ter gelegenheid van het eerste lustrum der Stud.-Afd. Antwerpen van het A.N.V.
wordt in deze stad 30 en 31 Jan. een eerste Alg. Ned. Studentencongres gehouden.
Daar de Ned. Studentenkring, het Vlaamschgezinde korps van het Hooger
Handelsgesticht, omtrent dit tijdstip zijn kwarteeuwfeest viert, hebben beide
genootschappen tot samenwerking besloten.
Hoofdpunten van bespreking zijn: wetsvoorstel Franck-Seghers op het gebruik
onzer taal in het vrij middelbaar onderwijs en de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool volgens het ontwerp De Raet.
De feestelijkheden beginnen op Zaterdagavond met eene buitengewone vertooning
in de Vlaamsche Opera en een studentenhederenavond in 't lokaal van de Afdeeling.
Verder bevat het feestprogramma verscheidene officieele ontvangsten, bezoeken aan
musea, eene luisterrijke vertooning in den Volksschouwburg ‘De Poesje’, een paar
optochten en ten slotte een gemeenschappelijken maaltijd.
De toegang tot het Congres is kosteloos.
De feestvierende vereeniging hoopt, dat vele studenten en belangstellenden uit
Noord en Zuid Congres en feesten zullen bijwonen.
Alle gewenschte inlichtingen geeft de secretaris, de heer K.P.J. Haegeman,
Kornestraat 35, Antwerpen.
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Nederlanders en Stamverwanten in binnenen buitenland, richt uw
reisplannen voor 1910 zóó in, dat ge in Augustus het XXXIe Ned. T. en
L. Congres te Maastricht kunt bezoeken en spoort anderen er toe aan!

Oost-Indië
Rekest.
Aan
De Koningin.
Geest met diepen eerbied te kennen het Bestuur der Groep Nederlandsch-Indië
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, gevestigd te Batavia,
dat het Bestuur, vernomen hebbende, dat Uwer Majesteits Doorluchtige Gemaal
sedert geruimen tijd in overweging heeft genomen deze gewesten te bezoeken,
gemeend heeft een opwekking te mogen richten tot de ingezetenen van
Nederlandsch-Indië, om zich tot Uwe Majesteit te wenden met het eerbiedige verzoek
het daarheen te willen leiden, dat binnen niet al te langen tijd uitvoering aan dat plan
worde gegeven;
dat blijkens de aangeboden lijsten ruim 60000 (zestig duizend) van Uw onderdanen
in Azië aan die roepstem hebben gehoor gegeven;
dat het Bestuur voornoemd zich thans tot hun tolk maakt en hun wensch kenbaar
maakt, dat het Uwe Majesteit moge behagen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Hendrik der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, te willen uitnoodigen namens
Haar, een bezoek te brengen aan Nederlandsch-Indië.
Hetwelk doende, van Uwe Majesteit de getrouwe onderdanen
(volgen de handteekeningen).
B a t a v i a , 18 Augustus 1909.
Bovenstaand rekest, ingezonden door het Bestuur van Groep Ned.-Indië ter
plaatsing in Neerlandia, kon eerst in dit nummer worden opgenomen, omdat het
Hoofdbestuur daarover in zijn vergadering van 13 Nov. moest beslissen. Red.

Een terugtred?
De school tot opleiding van inlandsche artsen kwam in den laatsten tijd herhaaldelijk
ter sprake.
Zooals uit verschillende dagblad- en tijdschrift-artikelen, alsmede uit een geschrift
van doktor H.F. Roll, laatstelijk directeur dier school, is gebleken, werd door de
commissie tot voorbereiding eener reorganisatie van den burgerlijken geneeskundigen
dienst in N.-I., met betrekking tot die school, voorgesteld:
a. verlaging van het peil van het onderwijs;
b. instelling van een commissie van toezicht voor de school, ter vervanging van
den bestaanden raad van bestuur;
c. intrekking van de faciliteiten aan Nederlandsche Universiteiten voor
oud-leerlingen dier school.
Wanneer wij omtrent punt a. a l l e e n in herinnering brengen dat pas in 1900 eene
hervorming van het onderwijs, beoogende de kennis van de inlandsche artsen tot een
hooger peil op te voeren, werd ingevoerd, en dat eerst in September 1908 de eerste
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inlandsche artsen, die de nieuwe opleiding genoten, werden afgeleverd, zoodat de
gevolgen van de hoogere opleiding thans moeielijk reeds overzien kunnen worden,
dan bepalen wij ons tot die opmerking, omdat de beoordeeling van de aangelegenheid,
in haar geheel, buiten onze bevoegdheid en buiten ons bestek ligt; al zouden wij het
ook ten zeerste betreuren, indien bij het algemeene streven naar verhooging van de
ontwikkeling der inlanders, hier in omgekeerde richting werd gestuurd.
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Omtrent het voorstel onder c. mogen wij iets meer zeggen.
Niet het minst, wellicht, door de pogingen van de afgevaardigden voor Groep N.-I.
in het Hoofdbestuur werden de faciliteiten voor oud-leerlingen der S.t.o.v.i.a. bij,
door dezen voorgenomen, studie aan Nederlandsche Universiteiten, verleend. In het
Neerlandia-October-nr. van 1904 kan worden nageslagen, waarin die faciliteiten
bestaan. Na ingewonnen advies van de geneeskundige faculteiten der Hooge scholen
h.t.l. meende de toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken, na goedkeuring
van de Staten-Generaal tot het gemakkelijker maken van de voortgezette studie door
inlandsche geneeskundigen aan de Nederlandsche Universiteiten te mogen overgaan.
Sedert werd aan ettelijke van die inlandsche jongelieden den artstitel verleend en
werden deze grootendeels tot officier van gezondheid bij het N.-I. leger aangesteld.
Over de al of niet geschiktheid dier artsen in de practijk kan bezwaarlijk thans reeds
geoordeeld worden; maar op grond van het getuigenis van verscheiden hoogleeraren
- vermeld in het geschrift van doktor Roll - mag worden aangenomen, dat deze jonge
mannen in geen enkel opzicht de omtrent hen gekoesterde verwachtingen hebben
teleurgesteld.
Zooals uit de M.v.A. op het V.V. der Tweede Kamer op de Indische begrooting
blijkt, heeft de Minister van Koloniën in deze nog geen stappen gedaan, die tot een
teruggang zouden leiden, maar zou eerst het oordeel van den Gouverneur-Generaal
worden ingewonnen.
Wij hopen dat diens meening niet tot een terugtred zal leiden, dat althans eerst zal
worden afgewacht, hoe het oordeel in Indië, over de nog kort geleden aangestelde
inlandsche officieren van gezondheid zal luiden. Eerst na verloop van eenige jaren
en wanneer zich dat oordeel over meerdere zal kunnen uitstrekken, kan met grond
over de al of niet handhaving van het Koninklijk Besluit van 22 Juni 1904 beslist
worden.
Tot zoo lang moge iedere voorgenomen of voorgestelde verandering worden
opgeschort.

Suriname
‘Verlicht’ Paramaribo.
Dat Groep Suriname steeds het doel van het Alg. Ned. Verbond voor oogen houdt
en wel voor Suriname meer in het bijzonder in het streven de kennis en beschaving
van de bevolking te vermeerderen, blijkt weder uit de lezing met lichtbeelden, welke
het bestuurslid de heer Bolten - militair-apotheker - hield voor de leden der Groep
op Zaterdag 23 October j.l.
De opkomst der leden was groot, wat niet alleen te danken was aan den persoon
van den spreker, die - vele jaren reeds in de kolonie zijnde - zich op velerlei gebied
bekend heeft gemaakt, doch zeer zeker ook aan het onderwerp zijner lezing:
Ve r l i c h t i n g (in het bijzonder gasverlichting), dat wel in staat was belangstelling
te wekken met het oog op de omstandigheid, dat onze goede stad Paramaribo hare
oude walmende, stinkende petroleumlampen in den ban heeft gedaan en ze deed
vervangen door sierlijke hellichtende gaslantaarns.
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Want we hebben hier tegenwoordig ‘gas’. Andere groote steden mogen in
grootheidswaan lachen om ons, dat wij nu eerst gasverlichting hebben, terwijl zij
sedert hoe lang reeds met electrisch licht pralen, wij zijn er niet minder blijde om!
Het was eene aardige gedachte van den heer Bolten om de zaal, waarin de lezing
werd gehouden, te versieren met verschillende soorten van verlichtingsartikelen als
b.v. kaarsen in verschillende soorten prachtige ouderwetsche kandelabers, lampen
voor olijfolie, patentolie, petroleum, steenkolengas, spiritus, benzine, gloeilicht enz.
In zijn wetenschappelijk-geschiedkundig overzicht verzuimde de spr. niet er op
te wijzen, dat het in 1784 aan den apotheker J o a n n e s P e t r u s M i n c k e l e r s Nederlander (Maastrichtenaar) van geboorte - gelukte uit steenkolen gas te bereiden
en daarmede zijn leskamer te Leuven, alwaar hij hoogleeraar in de scheikunde was,
te verlichten.
Alle beschrijvingen en verklaringen toegelicht door onderscheidene proeven,
waren wel in staat een goed begrip te geven van de bereiding van steenkolengas.
In groote trekken - verduidelijkt door lichtbeelden - verklaarde spreker de inrichting
der groote nieuwe gasfabriek aan den Trekvliet te 's Gravenhage en de kleinere te
Paramaribo met hare kolenloodsen, stokerij, ruimtekoelers, waterkoelers, zuiverkisten,
gashouders enz.
De voorzitter was aller tolk toen hij den spreker dank zeide voor zijn leerrijken
avond en voor de moeite welke hij zich had getroost zoovele verschillende
verlichtings-artikelen machtig te worden in deze kolonie voor de tentoonstelling,
welke de heer Bolten had ingericht in de zalen van ons Groepskantoor.
Daar de toegang voor ieder vrij was, verheugden wij ons in een druk bezoek. Z.
Exc. de Gouverneur met familie gaven ook blijk van belangstelling.
***
Nu ik mijn eerste verslag als secretaris inzend, rust op mij een aangename plicht.
Met leedwezen vernamen wij in het bestuur onzer Groep, dat de heer Oudschans
Dentz wegens bijzondere omstandigheden verplicht was het secretariaat neer te
leggen, ja zelfs uit ons bestuur te treden.
Met leedwezen vernamen wij dat, aangezien wij allen den thans afgetreden
secretaris hadden leeren kennen als een buitengewoon ijverig en voor het Verbond
warm voelend man. De wijze, waarop hij het secretariaat heeft waargenomen, waarop
hij den bloei onzer Groep heeft helpen bevorderen, is boven allen lof verheven en
het is dan ook met een gevoel van groote waardeering, dat ik deze woorden neerschrijf,
opdat ieder lid van ons Verbond wete, welke - sinds jaren in Dordrecht, in Londen,
in Zuid-Afrika en in Suriname - zoo gunstig bekende naam, de naam Fred. Oudschans
Dentz, thans schuil gaat onder het ledental.
Jammer, driewerf jammer, dat zoo'n kracht, zoo'n persoon, die in woord en geschrift
heeft getoond een ernstig stamverwant te zijn, voor eene bestuursbetrekking
voorloopig verloren is.
Hem goed te vervangen, lijkt mij een reuzentaak...
De 1e Secretaris,
MAC KENZIE,
Luit.-Kwartierm. b/d. troepen in Suriname.

Ned. Antillen
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Bestuursvergadering van October 1909.
Uittreksel der notulen:
De secretaris leest een brief voor van den H. Ed. Gestr. heer J.O. de Jong van Beek
en Donk, waarin Z.H.E.G. wegens aanstaand vertrek uit de Kolonie ontheffing
verzoekt van zijn eerevoorzitterschap en zijn lidmaatschap en zijne allerbeste
wenschen aanbiedt voor den voortdurenden voorspoed, vooruitgang

Neerlandia. Jaargang 13

277
en bloei der zoo nuttige vereeniging, wier werkzaamheden hij zich tot eene eer rekent
sedert hare oprichting van nabij te hebben mogen leeren kennen.
Het bestuur besluit dit vereerend schrijven met een dankbetuiging te beantwoorden
en Z.H.E.G. de beste wenschen aan te bieden voor een goede reis en bestendig welzijn.
Den secretaris wordt opgedragen den nieuw benoemden Gouverneur den heer Mr.
Th.I.A. Nuyens namens het bestuur het eerevoorzitterschap aan te bieden en tevens
de hoop uit te spreken, dat Z.H.E.G. als beschermend lid der vereeniging zal willen
optreden.
Ook zal aan den nieuw benoemden Gouverneur een verzoekschrft worden
ingediend, met het doel eene vermeerdering van subsidie te krijgen, ten einde meerdere
studiebeurzen te kunnen geven aan jongelieden uit de Kolonie, die in Nederland voor
het een of ander vak wenschen te worden opgeleid.
Brief van de Vertegenwoordigers in Nederland, meldende toezending van bestelde
muziekstukken. De brief bevat eene uitgebreide en hoogst nuttige om schrijving van
de stukken. Het bestuur zal ze in handel stellen van den Wel-Eerw. heer W. van den
Brink en hem verzoeken de leiding van een feestavond, die vóór het einde van dit
jaar zal worden gehouden wel op zich te willen nemen.
De heer J.H.P. Schrils, onderwijzer op Saba, heeft het voornemen binnenkort een
cursus in het Nederlandsch te beginnen, waartoe zoowel dames als heeren zullen
worden toegelaten.
De heer H.E. Lampe, eveneens onderwijzer op Saba, heeft zijn leerlingen een paar
komediestukjes laten opvoeren. De kinderen zongen op dien avond Nederl. liederen.
Voor Saba een gebeurtenis.

Neerlandia. Jaargang 13

De Nederlanders op de West-Indische Eilanden.
Lang heeft de voltooiing van het werk des heeren Hamelberg, dat bovenstaanden
titel draagt en bij J.H. de Bussy te Amsterdam is uitgegeven, op zich doen wachten.
Het eerste gedeelte toch verscheen reeds in 1901; het tweede nu in 1909. Hoog was
de verwachting gespannen. Laat ons al aanstonds zeggen, zij is niet te leur gesteld.
Althans niet, wat den inhoud en de behandeling betreft. Zoo er sprake kan zijn van
teleurstelling, dan kan die alleen betreffen de omstandigheid, dat de geachte schrijver
gemeend heeft, de pen te moeten nederleggen bij het jaar 1782. De staking van zijn
werk motiveert de schrijver aldus:
‘En - hiermede moet ik tot mijn leedwezen van den lezer afscheid nemen. Gaarne
zou ik deze geschiedenis hebben vervolgd, minstens althans tot aan het einde van
het bestaan der West-Indische Company; doch ongelukkigerwijze zijn de
aanteekeningen door mij in 1900-1901 gemaakt van de in het Rijks-archief berustende
bescheiden dier Compagnie van lateren datum dan 1782, niet volledig genoeg om
deze geschiedenis te vervolgen zooals ik haar heb opgezet’
De lezer kan dit slechts betreuren. De heer Hamelberg toch bezit alle
eigenschappen, die hem tot geschiedschrijver der Kolonie als aanwijzen. Liefde voor
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zijn onderwerp, degelijke studie, gemak van combinatie, die uit eene voor anderen
niets beduidende omstandigheid of uitdrukking, gewichtige gevolg trekkingen weet
te maken; kennis der plaatselijke toestanden, daarbij een prettigen stijl en duidelijke
voorstelling, dat alles vinden wij in den heer Hamelberg vereenigd in eene mate,
zooals bij niet velen wordt aangetroffen.
De opzet van den schrijver was breed, wellicht te breed. Zijn plan toch was niet
alleen de geschiedenis te schrijven van de drie Benedenwindsche Eilanden; Curaço,
Bonaire en Aruba; maar ook van de Eilanden boven den wind: St. Martin, St. Eustatius
en Saba; ja zelfs van de eilanden Tobago, St. Croix Tortola, inzooverre daar de
Nederlanders eene belangrijke rol gespeeld hebben. De geschiedenis alleen der drie
eerste eilanden ligt thans tot 1782 voltooid voor ons. Met de geschiedenis van St.
Eustatius is slechts een begin gemaakt, dat echter een vóórproefje geeft van de
belangrijkheid der daar voorgevallen feiten.
Hoogst belangrijke bijzonderheden deelt de schrij-
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ver ons mede over de oprichting en het arbeidsveld der West-Indische Compagnie.
Aan de hand van officieele stukken uit de archieven van die Compagnie, uit de
briefwisseling der Bewindhebberen en van den ‘Raad van Thienen’ (X) met de
Directeuren van Curaçao en omgekeerd, doet u de heer H. voet voor voet de vestiging
en ontwikkeling, het lief en leed der Compagnie en der Eilanden als 't ware medeleven.
't Is ons niet mogelijk, - hoegaarne wij het deden - in een kort bestek een overzicht
te geven van het geheele werk. Slechts enkele punten willen wij aanstippen.
Wie belang stelt in den Slavenhandel der Compagnie vindt hier ruimschoots
gelegenheid zijn weetgierigheid te bevredigen. Nog grooter zou die gelegenheid zijn,
zoo de schrijver daaraan geen paal en perk gesteld had met de woorden: ‘Het lust
ons dan ook niet, nog verder over deze toestanden uit te weiden.’ Wat hij er van
aanhaalt, is reeds verschrikkelijk genoeg, en meer dan voldoende, om zijn oordeel
te rechtvaardigen:
‘dat de Compagnie in den

Zegel der Geref. Gem. op Curaçao. ( zie bladz. 279).

slaaf vaak den mensch over het hoofd zag, slechts voor hem zorgde uit zuiver
eigenbelang, evenals zij deed voor haar vee.’ Een enkel staaltje.
Toen in 1694 op Curaçao vier slaven waren veroordeeld, één om te worden
opgehangen, één om de rechterhand te worden afgekapt en twee om met den strop
om den hals onderde galg te staan, gaf de Kamer (van Amsterdam) aan Gouverneuren
raden inzake het afkappen der rechterhand in overweging ‘dat gevouglijcker eene
andere straffe soude hebben konnen
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geinfligeert geweest syn, niet omdat die straffe niet geproportioneert soude wesen
na het begane delict, maar omdat een slaaff daardoor geheel onnut gemaakt wort
totten dienst, waarom men die enckelyk heeft, ende alsoo blyft eene belastinge om
denselve te onderhouden’ (Brief van 24 Dec. 1694). Terecht merkt de schrijver hierbij
op: ‘Zulk een gedachtengang op Kerstavond!’
De slavenquaestie brengt als vanzelf op de taalquaestie. De aanwezigheid van
talrijke slaven afkomstig uit de Portugeesche bezittingen van Loango, Congo en
Angolo, alsmede het bestaan van een Portugeesch slaven-agentschap op Curaçao
verklaren gereedelijk de aanwezigheid van een menigte Portugeesche woorden in
de volkstaal van Curaçao, het Papiamentsch.
Dat het liedje van bezuiniging ook reeds in vroegere eeuwen herhaaldelijk is
gezongen, bewijzen talrijke brieven van de X (den Raad van Thienen). 't Is een lied
van alle eeuwen!
Ook de quaestie van c o n c e s s i e is niet enkel van onzen tijd, zooals blijkt uit de
Brieven der Kamer van Amsterdam naar Amerika 1695-1701. Zij is al eeuwen oud.
De landbouw trok eveneens de aandacht der Bewindhebberen in Nederland; doch
slechts voor een tijd. Zou men toen reeds door herhaalde teleurstellingen en door
droogten, die soms 7 jaren duurden, wijzer geworden zijn? Het heeft er allen schijn
van.
Ook bodem-onderzoek had in vorige eeuwen op Curaçao, Bonaire en Aruba plaats
en zelfs een zeer ernstig onderzoek, geleid door een Zweedschen bergbouwkundige,
Printz genaamd. Van Curaçao en Bonaire verklaarde hij met beslistheid, dat er geene
metalen zouden kunnen gevonden worden. Op Aruba was zijn onderzoek in vollen
gang, toen hij last kreeg, de onderzoekingen te staken. Uit alles echter biijkt, dat hij
de aanwezigheid van metaal, zelfs edel metaal, op Aruba vermoedde.
Zoo vindt men in het werk desheeren H. eene menigte bijzonderheden, die den
lezer, vooral den lezer die op Curaçao bekend is, het hoogste belang inboezemen.
Slechts terloops kunnen wij aanstippen wat wij vermeld vonden over het zwijgen
der Negers, waar er sprake is elkander te verraden, - over het Onderwijs, dat door
de Compagnie schandelijk verwaarloosd werd, over de verloven der bedienden van
de Compagnie en duizend andere zaken meer, die ons een helder inzicht geven in de
toestanden, die in vroeger eeuwen in de Kolonie heerschten.
Het werk is versierd met verschillende fijn uitgevoerde platen zooals: eene kaart
van het ‘Eylandt Curaçao’ uit de werken van J. de Laet (Anno 1630
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en 1644), - een zeer schoon portret van Petrus Stuyvesant, die in 1643 Directeur van
Curaçao werd en tegelijk (!) Gouverneur was van Nieuw-Nederland, den
tegenwoordigen Staat New-York. In moeilijke omstandigheden bestuurde hij de
Kolonie Curaçao en behield ze voor Nederland, terwijl hij Nieuw-Nederland in 1664
aan de Engelschen moest overgeven. Nog altijd bestaat op Curaçao de t r a d i t i e ,
dat een afgezet been van Stuyvesant, hetwelk bij een aanval op St. Martin gewond
werd, begraven is op het ‘Stuyvesants Kerkhof’ aldaar. (Zie blz. 41, Noot 5). Verder
vinden wij nog het portret van den Directeur J. v. Beuningen, die op last der
Bewindhebberen in 1719 op Curaçao de c a t j a n - of p i n d a zaden invoerde, waarvoor
hij zeker den dank van het nageslacht verdient. Ook is er bij gevoegd een P l a n
v a n h e t F o r t A m s t e r d a m e n d e W i l l e m s t a d ‘met een nader concept
om dezelve uit te leggen, het welke ingevolge de orders van den Heere Gouverneur
J. Faësch is opgesteld’ en ‘overgezonden (naar Amsterdam), bij missive van den
Directeur Faësch van 5 Oct. 1748;’ - vervolgens een galarok van den Gouverneur
J a c o b v a n B o s v e l d , - en eindelijk het zegel der Gereformeerde Gemeente op
Curaçao in de 17e en 18e Eeuw, voorstellende een afgebrokkelden muur, met het
randschrift: B o u w t d e m u r e n v a n J e r u s a l e m op. Ps. 51 v. 20.
Nog een enkel woord over de methode van den heer Hamelberg. Om het
doorloopend verhaal niet telkens te onderbreken met aanhalingen, die den lezer
vermoeien, heeft de heer H. zijn werk in twee deelen met eigen pagineering verdeeld.
Het eerste bevat de geschiedenis, zooals zij uit de documenten is saamgesteld; het
tweede de documenten i n e x t e n s o , waaruit blijkt hoe gewetensvol de heer H. bij
de samenstelling van zijne geschiedenis is te werk gegaan, in tegenstelling met
sommige zijner voorgangers als Simons, Teenstra e.a., welken laatste hij niet ten
onrechte van geschiedvervalsching beschuldigt. Bij die documenten is gevoegd een
facsimile van van de S e c r e e t e N o t u l e n v a n d e Ve r g a d e r i n g v a n XIX
1629-1645 en van het R e g i s t e r d e r r e s o l u t i ë n v a n d e
H o o f d p a r t i c i p a n t e n 1623-1640.
Als al de archieven der Compagnie geschreven zijn in zulk een schrift, dan kunnen
wij slechts bewondering koesteren voor het taaie geduld en volhardingsvermogen
van den heer H., die ze wist te doorworstelen- en te ontcijferen.
Ten slotte een wensch.
Moge het den heer Hamelberg of iemand van even breede opvatting en
onpartijdigheid gegeven zijn, het begonnen werk voort te zetten van af 1782 tot een
goed eind in de 19e eeuw. Zonder medewerking en geldelijken steun der Regeering
in Nederland en het Bestuur der Kolonie zal dit misschien niet mogelijk zijn; doch
de zaak is van te groot gewicht, om ze niet door te zetten. De Geschiedenis toch is
de leermeesteres van het heden en de toekomst. Gereedelijk zal men het den heer H.
toegeven, dat ‘het onpartijdig schrijven van de geschiedenis van zaken, waarin
personen betrokken waren, met wier nakomelingen men bevriend is, groote
moeilijkheden oplevert.’ Onoverkomenlijk zijn die moeilijkheden echter niet. Mogen
dus Regeering en Bestuur samen werken om te voltooien, wat met zooveel geduld
en talent begonnen is. Te meer zal die steun van Regeering en Bestuur noodig zijn,
wijl het G e s c h i e d -, Ta a l -, L a n d - e n Vo l k e n k u n d i g G e n o o t s c h a p
d e r N e d . A n t i l l e n , dat deze uitgave grootendeels bekostigde en waarvan de
heer Hamelberg tijdens zijn verblijf in de Kolonie de grondlegger en de ziel was,
feitelijk heeft opgehouden te bestaan.
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Moge onze stem in deze niet zijn die eens roependen in de woestijn!
Tilburg.
M. VICTOR ZWIJSEN.

Mededeelingen en allerlei
No. 14.
Verschenen als No. 14 der uitgaven van het A.N.V.: Twee voordrachten over
Zuid-Afrika door Dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
Verkrijgbaar bij de Administratie tegen toezending van 10 cent.

Kun je nog zingen?
Die vraag hebben twee onderwijsmannen, de heeren J. Veldkamp en K. de Boer, een
paar jaar geleden aan de schooljeugd gedaan door ze een bundeltje aan te bieden met
de meest bekende en gewilde schoolliederen, om daardoor de eenheid in den
volkszang te bevorderen. Want, nietwaar, ook in dezen geldt: dat de school de
voorbereiding is voor 't leven.
Nu hebben de samenstellers met medewerking van den heer P. Jonker, die de
vierstemmige zetting en de pianobegeleiding schreef den bundel met toevoeging van
enkele koren geschikt gemaakt om door gemengde zangvereenigingen te worden
gebruikt.
Aan deze de taak om voort te bouwen op het fundament door de school gelegd,
zeggen de samenstellers, en verwachten van hun arbeid een verdringing van den
banalen straatdeun.
Wij helpen 't hen wenschen en sporen tot gebruikmaking van den bundel aan door
te eindigen met de tweede helft van den titel: Z i n g d a n m e e !

De Regeering en het Nederlandsch.
In verband met het ingezonden stuk van den heer W. Nijhoff in het vorig nummer,
maken wij melding van een adres door het bestuur van den Ned. Uitgeversbond aan
Z.Exc. den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid gericht, waarin wordt
verzocht in het vervolg de uitgaven van het Nederlandsch Rijksinstituut tot opsporing
van delfstoffen aan een Nederlandsch uitgever toe te vertrouwen.

Fransche overwinning te Maastricht.
Volgens een verslag in Le Temps van 19 Nov. heeft de pas opgerichte en reeds 200
leden tellende Afdeeling Maastricht der Alliance Française een vergadering gehouden.
De zaal was te klein om de toehoorders te bevatten.
De heer Houben moet onder algemeene toejuiching hebben beweerd, dat het de
plicht der Maastrichtsche burgers is met al hun kracht te werken aan het onderhouden
en ontwikkelen der Fransche cultuur.
Maastrichtenaars geeft het antwoord op deze aansporing door de oprichting e e n e r
A f d . M a a s t r i c h t v a n h e t A.N.V., want de eerste plicht van elken Nederlander
is de Nederlandsche beschaving te onderhouden en verbreiden.
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Bedenkt dat ge het volgend jaar het Ned. Taal- en Letterkundig Congres zult
ontvangen.

Holland op zijn best.
De heer en mevr. J.C.J. Drucker - Fraser te Londen, die reeds jaren lang vele
schilderijen der beste onzer laatste Hollandsche meesters in bruikleen aan het
Rijksmuseum afstonden, hebben deze leening in een schenking omgezet.
De verzameling omvat meer dan 70 werken.
De geldelijke waarde is bij benadering wel in kapitaal utt te drukken, hoewel dit
in de toekomst steeds zal stijgen.
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De groote dienst echter, die de familie Drucker met dit behoud van zooveel
Nederlandsche eersterangstukken aan het vaderland bewijst, is onschatbaar.
- Den 14en December speelde Siegfried Wertheim op een concert te Londen in
de Salie Erard o.m. een sonate van V. Brucken-Fock. Den 9en Dec. verscheen de
naam van dezen Hollandschen toonkunstenaar voor de eerste maal op een Londensch
muziek-programma.

Nederlandsche belangen.
De vorige maand promoveerde te Leiden tot doctor in de rechtswetenschap de heer
R.E. Kielstra op proefschrift getiteld: Duitsche Verkeerspolitiek en Nederlandsche
belangen.

Draadlooze telegrafie te Scheveningen.
Bij een bezoek van het departement 's Gravenhage van de Maatschappij van
Nijverheid, in het laatst van November, aan het Station voor draadlooze telegrafie
te Scheveningen, heeft de heer Nierstrasz, beheerder van dit station, enkele
belangwekkende mededeelingen gedaan. Hij vertelde o.a. dat van den post
Scheveningen dikwijls door buitenlandsche diensten. gebruik werd gemaakt.
Gedurende het verblijf van President Faillières in Noorwegen werd het station der
draadlooze telegrafie te Scheveningen gebezigd voor de gedachtenwisseling tusschen
de regeering te Parijs en het Fransche Staatshoofd.

Geen tractaat, maar verdrag.
De Nederlandsche Minister van Buitenlandsche Zaken heeft toegezegd om ‘in den
vervolge in wetsontwerpen tot goedkeuring van verdragen steeds het grondwettelijke
woord Ve r d r a g te bezigen.’

Het Nederlandsche lied in het buitenland.
Den 24en November l.l., denzelfden dag, dat Nederlands gevierde zangeres, mevr.
A. Noordewier - Reddingius, in de Bechstein-zaal te Londen een uitsluitend Duitschen
liederenavond gaf en zelfs geen Hollandsch toegiftje liet hooren, hebben Mlle Marie
Altona in de Salle Erard en Fräulein Henr. Voigt in de Aeolian-zaal te Londen,
behalve Fransche, Duitsche en Engelsche, ook Nederlandsche liederen gezongen.
Fräulein Voigt had het meeste succes met drie liedjes van Catharina van Rennes.

Ons eigen lied.
De muziek-beoordeelaar van de N. Rott. Crt. schrijft naar aanleiding van het optreden
van Susan Metcalfe te Rotterdam op 28 Nov. 1.1.
‘Terwijl toonaangevende Hollandsche zangeressen met de bescheidenheid, vele
reproduceerende kunstenaars eigen, liederen van vaderlandsche componisten niet
erkennen willen, heeft deze Amerikaansene, toen zij pas in ons land was,
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belangstellend kennis genomen van wat daar door Nederlandsche componisten
geschreven is.’

Uit New-York.
Te Hoboken is een Ned. vereeniging ‘Neerlandia’ opgericht; te New-York wordt de
stichting van een Ned. zangvereeniging voorbereid.

Zweden en Nederland.
In de Handelsberichten van de afd. Handel van 18 Nov. 1.1. komt in de mededeelingen
van den Ned. Consul-Generaal Blanck te Stockholm het volgende voor: ‘Aan het
belangrijke vervoer (van ijzererts) van Lulea naar Nederland neemt de Nederlandsche
vlag geen deel. Dit is daarentegen wel het geval met de verscheping van ijzererts uit
Centraal Zweden, n.l. van Oxelösund; maar ook aldaar is het verkeer van
Nederlandsche stoomschepen gedurende de laatste jaren sterk verminderd.’
Is dit Holland op zijn slechtst, zoo hebben wij ons afgevraagd bij het lezen, en wij
zijn op inlichtingen uitgetogen.
Ziehier wat een der-zake-kundige ons welwillend mededeelde:
‘De Kiirunavaara-, Gellivare- en Luossovaara-Maatschappijen, welke de groote
ijzerertsmijnen in het Noorden van Zweden bewerken, hebben een vloot voor het
vervoer harer ertsen. Natuurlijk varen deze schepen onder Zweedsche vlag. Wanneer
er geen eigen schepen genoeg beschikbaar zijn en er dus booten van andere reeders
in gebruik moeten worden genomen, geven de genoemde maatschappijen de voorkeur
aan Zweedsche booten; zoodat als regel mag worden aangenomen, dat vervoer van
ertsen uit de noordelijke mijnen steeds onder Zweedsche vlag geschiedt.
Voor het zeetransport uit Oxelösund naar Nederland - Rotterdam en Amsterdam
- worden geregeld schepen onder Nederlandsche vlag gebruikt.
De vermindering, waarvan de Consul in zijn verslag gewag maakt, heeft
waarschijnlijk betrekking op een boot die een jaar of drie geleden onder Zweedsche
vlag is gekomen. Het is algemeen bekend dat de Zweden niets onbeproefd laten om
de onder vreemde vlag varende schepen, door die onder eigen vlag te vervangen.
Particulieren en autoriteiten werken samen om dat doel te bereiken. Het kost dan
ook geen geringe moeite om te voorkomen, dat de schepen welke onder Nederlandsche
vlag Zweedsche producten vervoeren, geheel en al door booten onder Zweedsche
vlag worden verdrongen.’

Voor Afdeelingsavonden (vervolg).
Mej. Mary I. Fleischmann, Nieuwe Groenmarkt, Haarlem.
Het Levensverzekeringswezen.
Van Loy, ingenieur, Florenstraat 23, Brussel.
Over Luchtvaart (luchtschepen en vliegtoestellen) met lichtbeelden en
aanschouwelijke toestellen.
Ach. E. Daled, St. Katharinastraat 84, Brugge.
Brugge, de Schoone, haar praalgebouwen en kunstschatten, voordracht met vele
lichtbeelden.
Desverlangd treedt de heer Daled op met mej. Fient je Beckers, 1e prijs Kon.
Conservatorium Gent, die ter afwisseling Vlaamsche liederen zal zingen.
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Meer opgaven voor deze lijst worden gaarne ingewacht bij de Administratie,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Vlaamschen sprekers wordt verzocht hun onderwerpen op te geven aan het
Secretariaat te Gent.

Arbeidsbeurs.
(Buiten verantwoordelijkheid van 't Hoofdbestuur).
Jong werktuigkundig-ingenieur, als dusdanig gediplomeerd, de Gentsche
Hoogeschool verlatend, de Nederlandsche, Duitsche, Engelsche, Fransche talen
sprekend en schrijvend, zoekt als deskundige een betrekking. Zal die ook in de
Nederlandsche Koloniën of in Zuid-Afrika aanvaarden. Voor onderhandelingen zich
te wenden tot den heer H. Meert, secretaris Groep België A.N.V., 20 Spiegelstr.,
Gent.
Onderwijzer, gehuwd met een onderwijzeres, zonder kinderen, in het bezit der
hoofdakte, acte voor vrije- en ordeoefeningen, diploma voor stenografie, bekend met
Fransch, Duitsch en Engelsch, biedt zich aan om de leiding van het onderwijs in een
Nederlandsche nederzetting in het buitenland op zich te nemen.
(Zie voor de vorige aanvragen het Maart-, Aug.-, Sept.- en Oct.-nr.).
Het adres der belanghebbenden is te vernemen bij de Administratie van het A.N.V.,
Wijnstraat 81, Dordrecht.
Wegens plaatsgebrek moeten eenige stukken tot den nieuwen jaargang blijven
liggen.
Red.
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Nieuwe leden over November 1909.
Groep Nederland.
Begunstigend lid.
Ant. W.M. Mensing, firma Frederik
Muller & Co.,
Honthorststraat 30,

Amsterdam.

Opg. door den heer Jac.
Post, Rotterdam.

Beschermende leden.
C.L.H. van der Steen, directeur Circus Variété,
Stationsplein 12,

Rotterdam.

A. Hertel, Asbest Pakkingfabrikant, De
Ruijterkade 96/97,

Amsterdam.

N. Vlietstra, dir. N.V. fabriek van Marmerwerken v/h. Amsterdam.
G. & J. Cool, Bloemgracht,
B.L. Voskuil Jr., kunsthandelaar, Spui 15, 17, 19,

Amsterdam.

Charles Miseroy, notaris, Keizersgracht,

Amsterdam.

F. Lieftinck J.Hz., lid der Kamer van Koophandel en
Fabrieken, Brakke Grond, Nes,

Amsterdam.

Mr. F.Th. Westerwoudt,
oud-lid der
Prov. Staten van N.-H.,
Keizersgr. 700,
C.W. Holtzapffel, cargadoor, Prins Hendrikkade 118,

Amsterdam.
Amsterdam.

L.Ch. Graaf van Limburg Stimm, dir.
Maatschappij ‘Bonita’,
Rokin 30,

Amsterdam.

F.J. Sikkens, dir. Sleep- en Drinkwaterdienst, v/h. H.
Rutters, De Ruijterkade 99,

Amsterdam.

J.L. Rietveld, expediteur, Prins Hendrikkade 35,

Amsterdam.

C.M. van Rijn, dir. Kon. West-Ind.
Maildienst, Roemer
Visscherstraat 33,

Amsterdam.
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H.P. Waldeck, dir. Bijkantoor Nat. Alg.
Levensverz. Mij., Dam 2, Amsterdam.
H.W. van Delden, kunsthandelaar, Damrak 93,

Amsterdam.

A.B. van Hengel, cargadoor, Binnenkant 24,

Amsterdam.

L. Verkoren, inspecteur S.S., Rokin 46,

Amsterdam.

W. de Vries Robbé, fabrikant van IJzeronstructiewerken Gorinchem.
en inrichtingen voor Slachthuizen,
Mevr. de wed. P. van Limmik, ‘Huize de Limburg’, 's Hilversum.
Gravenlandscheweg 39,
G.H. van Haastert, notaris, Ministerlaan 11,

Hilversum.

K.J. Perk, notaris,

Hilversum.

J.N. Ploegsma, landmeter, N. Noorderhorne 38,

Sneek.

S. Henstra, firma H. Westerhof, koopman,

Sneek.

Dr. J.C.C.W. van Nooten, dir. H.B.S.,

Sneek.

J.G. Hibma, dir. Kon. Ned. Mij. van kaas- en
roomboterfabrieken,

Sneek.

A. Rijnbende, dir. N.V. De Alg. Spaarverzekering,
Kneuterdijk 18,

Den Haag.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

Rotterdam.

Nederlandsche Voetbalbond, Secr.-Penningm.
J. Hylkema, Bilderdijkkade Amsterdam.
21a,

Gewone leden.
H.A. van Bottenburg, boekhandel, Bloemgracht 45,

Amsterdam.

H.A.D. van den Wall Bake, cargadoor,

Amsterdam.

De Ruijterkade 124,

Amsterdam.

W. Kirchner, uitgever, Bloemgracht 133,

Amsterdam.

F. Hoynck van Papendrecht, Gabriel Metserstraat 4,

Amsterdam.

J. Leefson Jz., makelaar, Keizersgr. 472,

Amsterdam.

F.G. Duffels, apotheker, Bloemgr. 64,

Amsterdam.

A. Otto, apotheker, N. Leliestraat 95,

Amsterdam.

C.E. Milet de St. Aubin, deurwaarder,
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Hugo de Grootkade 30,

Amsterdam.

Mr. B. van Marwijk Kooy, advocaat en procureur,
Wijnstraat 71,

Dordrecht.

F. Bok, arts,

IJmuiden.

Mej. S.M. Köhler, hoofd Burgerschool voor Meisjes, Gorinchem.
Arkelstraat,
A.A.H.W. König, ingenieur Rijkswaterstaat,

Gorinchem.

Jhr. Mr. N.C. de Gijselaar, lid Prov.
Staten van Zuid-Holland, Gorinchem.
G.B.F. ten Brink, med.-doct., arts, Stationsstraat 22,

Hilversum.

C.J. Prins, tandarts, Graaf Florislaan 25,

Hilversum.

A.H.M. van den Bergh, apotheker,

Hilversum.

J.S. de Vries, apotheker, Kerkstraat 87,

Hilversum.

G.J. Piceardt, ontvanger der Registratie,

Sneek.

L.J. Krook, landmeter,

Sneek.

W. van Gorkum, koopman, Oosterdijk 105,

Sneek.

Mej. A.M. Veen, p/a. den heer Egbert Veen, kassier,

Sneek.

M. Haga, ijzerhandelaar,

Sneek.

Firma De Jong, fotogr. inrichting, KI. Zand,

Sneek.

A. Blijstra, meubelfabrikant, Grootzand 12,

Sneek.

L.R. Veen, banketbakker, Grootzand,

Sneek.

Jan Volkers, firma Joh. Volkers & Zn., fabrikant,
Grootzand 23,

Sneek.

J.R. Feenstra, Schaapmarkt 17,

Sneek.

A.J. Osinga, boekhandelaar,

Sneek.

P. Ronner, hoofd eener school, Wijde Burgstraat 30,

Sneek.

Paul Gaillard, muziekdirecteur,

Sneek.

Mr. D. Okma, adv. en proc, lid v/d. Gemeenteraad,

Sneek.

R.S.H. Visser, lid v/d. Prov. Staten van Friesland,

Sneek.

J.H.F. Sandtmann, agent der Rijksverz. Bank,

Sneek.

G.C. Eisma, directeur Alg. Verz. Mij.
‘De Philantroop’,

Bolsward.

H. Eisma, directeur Alg. Verz. Mij. ‘De Philantroop’, Bolsward.
C.J. van der Veen, burgemeester,

Bolsward.

P.A. Bruinsma, notaris,

Bolsward.

Ds. J.L.N. Zillinger Molenaar, Ned.
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Herv. Predikant,

Bolsward.

A. Banning, geneesheer,

Bolsward.

Ds. C.J. Niemeyer, Ned. Herv. Predikant,

Bolsward.

H. Beekhuis, arts,

Bolsward.

M. van den Berg, ‘Hotel Wiebes’,

Bolsward.

A. Bouma, apotheker,

Bolsward.

C.T. Bölger, theehandelaar,

Bolsward.

J. Meyer, adj. dir. Westlandsche Hypotheekbank,
Stadhoudersplein 41,

Den Haag.

Mr. W. Francken, adv. en proc, Willemsstraat 9,

Den Haag.

H. van Zonneveld, in effecten, Willemsstraat 69,

Den Haag.

A.S. Oppenheim, adv. en proc, Willemsstraat 79,

Den Haag.

P.C. Muller, adj. dir. Alg. Spaarverz.,
Laan van Meerdervoort
128,
J.N. Groen, beheerder v/h. filiaal ‘Onder den St.
Maarten’, Kneuterdijk,

Den Haag.
Den Haag.

Gebr. Lampe, magazijn van Dames- en
Kinderkleeding, Hoogstraat,

Rotterdam.

Mevr. de wed. M. Verkerk, ‘Koffiehuis St. Hubert’,
Stationsweg 87,

Rotterdam.

A. Standaart, orgelfabrikant, Raephorststraat 87,

Rotterdam.

H. de Grood, wijnhandelaar, Hofdijk 2,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
F.A.J. Marres, jur.-stud., Keizersgr. 667,
Opg. door den heer O.
Nieuwenhuis,
M. Boas, med.-stud., Fleerengracht 508,

Rotterdam.

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

A.J. Kiewiet de Jonge, med.-stud., Van
Eeghensfraat 36,

Amsterdam.
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H. Visser, med.-stud., Bosboom Toussaintstraat 49,

Amsterdam.

H.C. Zeelt, 3e Helmersstraat 22,

Amsterdam.

G.P. Duffels, N.P. pharm.-stud., Bloemgracht 64,

Amsterdam.

G. Inderlein, jur.-stud., 2e Helmersstr. 118,

Amsterdam.

J.W. Foest, jur.-stud., 1e Helmersstr. 29,

Amsterdam.

A.J. Hassoldt, litt, neerl.-stud., Leidsche Straat 47,

Amsterdam.

J. Houwert, jur.-stud., Bilderdijkstr. 151,

Amsterdam.

C.A. Ide, med.-stud., 1e Helmersstr. 213,

Amsterdam.

F.H. Pasma, theol.-stud., Bosboom Toussaintstraat 47, Amsterdam.
G. van der Reyden, med.-stud., Hoogeweg 29,

Watergraafsmeer.

P. van Schilfgaarden, med.-stud., Van Breestraat 110, Amsterdam.
M. de Vries, litt, class.-cand., Plantage Middellaan 26, Amsterdam.
Allen opg. door den heer J.W. te Winkel,

Amsterdam.

Mej. I. Augspurg, litt, neerl.-stud., Ferdinand Bolstraat Amsterdam.
134,
Mej. A.I.M.E. ten Bosch, N.P. pharm.-stud., Anna
Vondelstraat 4,

Amsterdam.

Mej. J.A. Fey, N.P. pharm.-stud., 2e Helmersstraat 97, Amsterdam.
Allen opg. door mej. M.J. Amsterdam.
Kuiper,
F.J.D. Barends, med.-stud., Raadhuisstraat 53,

Amsterdam.

Opg. door den heer J.
Veldhuyzen van Zanten
Hz., Hillegom.
C.A. van Schendel, litt, neerl.-stud., Ter Haarstraat 30, Amsterdam.
Opg. door den heer F.G.
Doornbosch,
S. van Straaten, boekhandelaar, Banstr. 20,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer S. van Amsterdam.
Lier Ez.,
Max Garschagen, Willemsparkweg 118,

Amsterdam.

Opg. door den heer P.H.
Stuurman, Zaandam.
Chr. van Heteren, Vondelstraat 42,

Amsterdam.
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Opg. door den heer F.W.
Heythekker,
J. Beyers, Nassaukade 377,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer Th.
Joekes, Leiden.
T. Adama Zijlstra, notaris,

IJzendijke.
Opg. door den heer Jan
Daneels Az., Eekloo.

J.L. Brinkerink, theol.-stud., Kloksteeg 1,

Leiden.

Pino, cand. Ind.-ambt., Apothekersdijk,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Leiden.
C. de Bruyn M. Cz.,
J.E.V.A. Slors, cand. Ind.-ambt., Hooge Rijndijk 30,

Leiden.

N.E. Fockens, jur.-stud., Breestraat 151,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Leiden.
S. Bouman,
A. Hartevelt, Hoogstraat 190,

Wageningen.

G.J. Blink, Arnhemsche Straatweg,

Wageningen.

Opg. door den heer G.B.C. Wageningen.
v.d. Feen,
L. Roefs, ambten. Rotterdamsche Bank,
Provenierssingel 41a,

Rotterdam.

N. Kloppert, ambten. Rotterdamsche Bank,
Erasmusstraat 24,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Rotterdam.
C.R.H. Spoor,
G. van Hulzen, Maaskade W.Z. 87B,

Rotterdam.

T. van Cleeff Sz., Mathenesserlaan 248,

Rotterdam.

Opg. door Dr. W. van
Everdingen,
Mej. Jo Zwartendijk, Pompenburgsingel 25,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer J.H.
van Heteren, Amsterdam.
Mej. J. Kilsdonk, Steegover sloot,

Dordrecht.

Mej. P.W. van Wesel, Ripperdapark 39,

Haarlem.

Opg. door Dr. W. van
Everdingen, Rotterdam.
Mej. M.C. Stoel, Luttik Oudorp C 13,

Alkmaar.
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Mej. Feitje Daalder, Stationsweg 27,

Alkmaar.

Mevr. M.A.E. Wicherink - Koobs, Langestraat 78,

Alkmaar.

Allen opg. door Dr. J.W.
Wicherink,

Alkmaar.

D. Albers, stud., scheik.-ing., Hugo de Grootstraat 24, Delft.
Opg. door den heer D.W.
van Dam,
Mej. W.J. van Hoytema, Slotstraat,

Delft.
Culemborg.

Opg. door mevr. D.
Bogaert - De Sturler de
Frienisberg, Alkmaar.
P. van den Brand, leeraar H.B.S.,

Almelo.

Opg. door den heer B.W.F. Almelo.
v.d. Brand,
N. Levenkamp, lid firma Mees & Ritsema,

Bloemendaal.

Opg. door Dr. J.A. Vor der
Hake, Haarlem.
G.J. Blees, Westzijde 166,

Zaandam.

Mr. Dr. A.R. van de Laar, hoofd-redacteur van ‘De
Klaroen’,

Gendringen (Gelderl.)

D.J.E. Sigal, jur.-stud.,

Heemstede.

Allen opg. door den heer P.H. Stuurman,

Zaandam.

G. Hornstra, theol.-stud., Nieuweweg 18a,

Groningen.

H.M. Nannenga, jur.-stud., Ged. Kattendiep 25a,

Groningen.

O.J. Reinders, theol.-stud., Jacobijnerstraat 9,

Groningen.

A.W.L. Talma Stheeman, jur.-stud., Groote Markt 37, Groningen.
J.D. van Brink, commies Posterijen en Telegrafie,

Den Haag.

W.H.J. Dicke, uitgever, Rijksstraatweg,

Baarn.

Opg. door den heer S. van
Lier Ez., Amsterdam.

Jongelieden-Afdeelingen.
M. Roest, Rijswijksche Plein 32,

Den Haag.

D.J. Muldijk, Paul Krugerlaan 44,

Den Haag.

W.H. van Drunen Littel, Sundastraat 19,

Den Haag.

E. Reeser, Piet Heinstraat 52,

Den Haag.
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A. Hamme, Wagenstraat 92,

Den Haag.

J.C. Becht, Molenstraat 31a,

Den Haag.

W.A. Teunissen, Jacob van der Doesstr. 82,

Den Haag.

W.P. Meyer, Ged. O. Gracht 102,

Haarlem.

Opg. door mej. D. van
Ommeren,

Haarlem.

Mej. G. Honigh, N. Gracht,

Haarlem.

Mej. D. Traanberg, Kinderhuissingel,

Haarlem.

Mej. M. Traanberg, Kinderhuissingel,

Haarlem.

Allen opg. door mej. M. Roest,

Haarlem.

E.F. Haverkamp, Linnaeusstraat 93,

Amsterdam.

Opg. door den heer W.
Horsman,

Amsterdam.

Afdeeling Alkmaar (nieuw opgericht).
Mej. E. Boelmans ter Spill,

Alkmaar.

Mej. A. Ohmstede, Dijk,

Alkmaar.

Mej. E. Hoyer, Laat,

Alkmaar.

Mej. C. Andriessen,

Alkmaar.

Mej. A. Lubbe,

Alkmaar.

Mej. H. Zaadnoordijk,

Alkmaar.

Mej. A. Schuitemaker, Wilhelminalaan, Alkmaar.
Mej. M. Kaan,

Alkmaar.

Mej. E.B. Willinge, p/a. den heer Eits,
Laat,

Alkmaar.

Mej. H. v.d. Speek Obreen,

Alkmaar.

Mej. G. v.d. Speck Obreen,

Alkmaar.

Mej. A. Falkenburg, Langestraat B 57,

Alkmaar.

E.J.W. Top,

Alkmaar.

H. de Wal,

Alkmaar.

A.H. Noorduyn,

Alkmaar.

P. Vis,

Alkmaar.

C. Brinkerink,

Alkmaar.

J. van den Berg, Langestraat,

Alkmaar.

H.N.A. Jacometti,

Alkmaar.
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N.L. Koning,

Alkmaar.

W.F.C. van Lidth de Jeude,

Alkmaar.

J.W.F.H. Donath,

Alkmaar.

Groep België.
Gewone bijdrage fr. 5.
Delplace - De Schrijver, Hoogstraat 38,

Brugge.

Casimir Vermeiren, spoorwegklerk,

Hamme bij Dendermonde.

Opg. door den heer De
Guchtenaere.
Rob. de Snerck, Kerkstraat 177,

Gentbrugge.

Jul. Baels, reeder, Jozef II Straat,

Oostende.

Opg. door den heer
Lefèvre.
Arth. Cornille, Hovenier straat 75,

Ledeberg.

Pol. Gulinck, Nieuwe Straat 33,

Ledeberg.

Beiden opg. door den heer
R. de Snerck.
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Jef Kleyntjens, Van den Peerenboomlaan 15,

Kortrijk.

Vict. Wullaert, Doornikwijk,

Kortrijk.

Pol Depla, Frankrijkstraat,

Kortrijk.

Maur. Wullaert, Noordstraat 3,

Kortrijk.

Joz. Delbaere, Leistraat 13,

Kortrijk.

Fr. Mattheussens, Beheerstraat 30,

Kortrijk.

Kam. van Walleghem, Heulsche Steenw.,

Kortrijk.

Allen opg. door Dr. G.
Doussy.
De Bist, O.L. Vrouwstraat 75,

Kortrijk.
Mechelen.

Opg. door den heer E. de
Keyser.
Michiel Jans, landbouw-ingenieur,

Schulen bij Hasselt.

Werner Strybol, Pauskollege,

Leuven.

Hip. Joris, Statiestraat,

St. Nikolaas.

R. Steppe, koster-orgelist, Nieuwkerken bij

St. Nikolaas.

Allen opg. door den heer
E. van Bergen.
Joz. Verbist, statiemeester,

Schaarbeek-Brussel.

Mich, de Smit, Beggijngofstraat 5,

Kortrijk.

De Bock, Jozef, statieonderoverste,

Kontich-Kazernen.

Opg. door den heer De
Backer.
Sturm, Kasteellaan 189,

Gent.
Opg. door den heer Van
der Spurt.

De Mesmacker, dokter,

Merchtem.

Christ. Werner, predikant, Vrijheidslaan 53,

Koekelberg-Brussel.

Opg. door Mr. Thelen.
De Clercq, Heilig Geeststraat,

Gent.

Opg. door den heer Joh.
Lefèvre.
J. de Boelpape, Schotlandstraat 78,

Brussel.

Opg. door den heer S.
Bouman.
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G. van Deth, Kiekenmarkt 23,

Brussel.

Opg. door Mr. Thelen.
Gust. Byltiauw, Toekomststraat,

Kortrijk.

Dr. Van den Berghe, Wapenplaats,

Kortrijk.

Dr. A. Vryghen, Budastraat,

Kortrijk.

Rob. Colier, Steenpoort,

Kortrijk.

W. van Eeckhaut, procureur substituut des Konings,

Kortrijk.

Lambrechts, Wapenplaats,

Kortrijk.
Allen opg. door Dr.
Doussy.

Chermuzet, De Stassartstraat,

Mechelen.

Opg. door den heer Edm.
Verlinden.
Om. de Waele, leeraar a/d. Middelb. School,

Limbourg.

Opg. door den heer M. de
Waele.
Mej. Jozefina Hoens, Statieplein 2,

Hamme.

Opg. door den heer W.
Strybol.
Alb. Thooris, Moerstraat 62,

Brugge.

Opg. door den heer
Verachtert.
D.J. Dewulf, postontvanger,

St. Truiden.

L. Friezer & Cie., De Brouckèreplaats,

Brussel,

Opg. door den heer
Delpire.
Freddy Mirguet, Brugmannlaan 20,
Opg. door den heer C. van
Son.
Em. Buskens, Kroonstraat,

Mechelen.

J. de Leers, Borzestraat,

Mechelen.
Beiden opg. door den heer Mechelen.
De Keyser.

M. de Vaere, coupure,

Gent.
Opg. door den heer H.
Meert.

George Bruwiere, Dalstraat 68,

St. Nikolaas.

Neerlandia. Jaargang 13

Em. Bruwiere, Casinostraat 14,

St. Nikolaas.

Beiden opg. door den heer
Van Bergen.
Mej. Marg. van Belle, Lange Zoutstraat,

Aalst.

Opg. door den heer Joz.
Janssens.
Maur. Coene, Vrijheidstraat,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
Joz. Janssens.
Jul. de Vuyst, Vrijheidstraat,

Aalst.

Opg. door den heer Rud.
Pletinckx.
Fl. van Molle, Molenstraat,

Aalst.

Mej. Van den Steene, Lange Zoutstraat,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
V. D'Hondt.
Edm. Bauwens, politiekommissaris, Veldstr.,

Aalst.

Mevr. wed. Van den Bossche, Veldstraat,

Aalst.

Beiden opg. hoor den heer
Joz. Courteaux.
M. van Caelenbergh, Korte Nieuwstr.,

Aalst.

Opg. door den heer P. Nijs.
R. de Vriese, Nieuwstraat,

Aalst.
Opg. door den heer A.
Buys.

Mej. Euphrasie van Mulders, Keizerplaats,

Aalst.

Opg. door mej. De Nul.
Joz. Arijs, Leopoldstraat,

Aalst.
Opg. door den heer E. van
Lierde.

Fr. Jacobs, Groote Markt,

Aalst.
Opg. door den heer Is.
Hallaert.

Mej. L. Michel, Predikheerenstraat 24,

Leuven.

Opg. door den heer C. van
Son.
Aug. Lommens, Kasteelstraat,

Kortrijk.

Jer. Basyn, Handboogstraat,

Kortrijk.
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Ruf. de Bo, Begijnhofstraat,

Kortrijk.

M. Liesenborghs, wachtmeester der Artillerie,
Keizerstraat (kazern),

Gent.

Opg. door den heer Rob.
de Snerck.
Osc. Lepere, Groote Markt,

Kortrijk.

Arm. Lamoral, Depraeterestraat,

Kortrijk.

Ach. Pottié, Leistraat 5,

Kortrijk.

J. de Cuypere, Doornikwijk,

Kortrijk.

P. Mattelaer, Voorstraat,

Kortrijk.

H. Nuij, Beeckmanstraat 118,

Ukkel (Brussel)

Opg. door den heer
Delpire.
Theod. Minnaert, Gilainstraat 59,

Tienen.

J. Petit, organist, Gentsche Straat,

Oostende.

E. Piers, Zuidlaan 17,

Oostende.

Dr. Snoecks, Rogierlaan 50,

Oostende.

Allen opg. door den heer
Lefèvre.

Minimum-bijdrage fr: 3.
Jacobs, Vrouw van Mechelenstr. 37,

Mechelen.

Opg. door den heer De
Keyser.
L. Devogelaere, Ijskelderstraat 28,

Mechelen.

Opg. door den heer R.
Stasino.
Al. de Wulf, leeraar a/h. Klein Seminarie,

Roeselaere.

Theod. de Buyzer, Korte Ridderstr. 22,

Mechelen.

Opg. door den heer Van
Aarschot.
Jos. de Schrijver, Goudenhandstraat,

Brugge.

Dupont, St. Gilliskerkstraat 1,

Brugge.

Beiden opg. door den heer
Verachtert.
Christ. Rutten, tolbeambte,

Lanacken.
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H. Kruuk, p/a. Taalman, Steenstraat,

Brugge.

K. de Wolf, Zuidzandstraat 1,

Brugge.

J. Verraes, Beenhouwerstraat 21,

Brugge.

Allen opg. door den heer
Verachtert.
J.H. Vandenhoudt, Statiestraat 46,

Landen.

Opg. door den heer A.H.
Verscheure.
B.M. van Asbroeck, treinwachter,

Lanacken.

Vict. Rummens, Halve Maanstr. 11,

St. Gillis-Brussel.

Opg. door den heer H.
Meert.
Loos, geneesheer,

Waasmunster.
Opg. door den heer
Verstraeten.

J. van Beers, toonkundige, Van Benedenlei,

Mechelen.

Opg. door den heer E. de
Keyser.
J. van de Vloet, Kipdorpbrug 4,

Antwerpen.

Opg. door den heer J. van
Wetteren.
Alf. Odeurs, leeraar, Tiensche Straat,

St. Truiden.

Opg. door den heer H.
Meert.
W. Verbruggen, sasmeester,

Klein Willebroeck.
Opg. door den heer R. van
den Bossche.

Jan Dam, Coquilhatstraat 47,

Antwerpen.

Opg. door den heer J. van
Wetteren.
A. de Leersnijder, Kortrijksche Straat 80,

Tielt.

Opg. door den heer H.
Meert.
Joz. Delahaye, student, Mageleinstr. 5,

Tielt.

Coeckelbergs, Kroonstraat,

Mechelen.
Opg. door den heer
Koekkoek.

Osc. Surmont, Aartshertoginnestraat 29,

Oostende.
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Opg. door den heer
Lefèvre.
Rich. Verhaeghe, Zilverstraat,

Brugge.

Opg. door den heer
Verachtert.
Dr. Gorissen, Weststraat 34,

Oostende.

Opg. door den heer
Lefèvre.
L. Polfliet, Kaasmarkt 6,

Brussel.
Opg. door den heer
Delpire.

J. van Thurenhout, Leuvensche Steenw.,

Mechelen.

Vict. Peynenborgh, Kazernestraat 116,

Mechelen.

Joz. Hark, Gerechtstraat 4,

Mechelen.

M. Moris, Befferstraat 45,

Mechelen.

P. Buellens, St. Jan Berchmansstraat,

Mechelen.

Fr. Seghers, Wollestraat 30,

Mechelen.
Allen opg. door den heer
De Keyser.
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Verheyen, Peterseliestraat 74,

Brugge.

Fr. Lambrecht, Kaïrostraat 47,

Oostende.

Opg. door den heer
Lefèvre.
Lod. van Hentewijk, Statiestr. 4,

St. Pieters-Woluwe.

Jor. Leleu, ‘Chenois’,

Waterloo.
Beiden opg. door den heer
A. Coenen.

J. Gruyters, Aldestraat 59,

Hasselt.

Am. Lemaitre, Namensche Straat 9,

Brussel.

J. Rodegeur, Lakenveld 16,

Molenbeek (Brussel).
Beiden opg. door den heer
Delpire.

Jul. Minne, Steendam 32,

Gent.
Opg. door den heer Haller
von Ziegesar.

Gast. van Ghendt, Keizer Karelstraat 18,

Gent.

Mahy, Nijverheidslaan 125,

Gent.

Rob. Heyman, Albertlaan,

Gent.
Allen opg. door den heer
H. Meert.

Groep Ned. Oost-Indië.
C. Burgmans,

Semarang.

J.C.W. Hamel,

Semarang.

G.A. Poelman,

Semarang.

H. de Vries,

Semarang.

W.R. de Greve, Luit.-Kol. Gen. Staf,

Weltevreden.

F.G. Meis, ambt. Dept. van Financiën,

Weltevreden.

Mr. H.G. Nederburgh, lid v/d. Raad van Weltevreden.
Justitie,
G.P. Rouffaer,

Weltevreden.

A.H. Philips, controleur B.B.,

Balige(Tapanoeli).
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Societeit ‘Batang Hari’,

Djambi.

A.A. van Vloten, adsp.-contr. B.B.,

Batoe (Malang).

Mej. A. van der Voort, onderwijzeres,

Djokjakarta.

Groep Suriname.
Gewone leden.
J.D. Fernandes,

Paramaribo.

Mr. R.L. Rollin Couquerque, Gouvernementssecretaris, Paramaribo.
Waterkant,
Opg. door Mr. J. ten Brink,
Meerburg, ingenieur, Hotel Smith,

Paramaribo.

F.C.H. Hirschmann, Kapitein der Inf.

Paramaribo.

O.-I.L., Fort Zeelandia,

Paramaribo.
Beiden opg. door Luit. J.
Mac Kenzie,

Paramaribo.

Buitenland.
Beschermende leden.
J.J. Hofmeyr, Hotel Eden,

Davos Platz.
Opg. door Dr. H.J.A. van
Voornveld,

Davos Platz.

Gewone leden.
H. Tjasink, 107 Juta Straat,

Johannesburg (Transv.).
Opg. door den heer D.
Krabman,

Mr. G.C.W. van der Hoogt, c/o. Mr. H P. Whitmore,
1517 Dodgestreet,
Opg. door den heer J.M.
van der Hoogt,

Johannesburg (Transv.).
Omaha, Neb., V.S.v.A.
Enkhuizen.

Hans Greeff, cand.-med., Schellingstr. 54 III,

München.

J.J. Bruna, Wilhelmstrasse 94,

Berlijn W 66.

L. de Levie, Bayerischestrasse 24,

Berlin W 15.

Dr. Th. Pietsch, Friedrich Wilhelmstr. 13,

Berlijn W 10.
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Paul Schmidt, Kattenturmer Chaussee 199,

Bremen.

Opg. door het Bestuur der
Afd. Bremen.
L. Lührs, Apartado 10,

Oaxaca (Oax.) Rep.
Mexico.
Opg. door den heer J. de
Boer, Irapuato

J.C. Brink, Rustend Ambtenaar Z.-Afr. Republiek, Van Stellenbosch (K.K.).
Riebeekstraat,
Prof. C.I.J. Muller, Hoogleeraar Theologische
Kweekschool,

Stellenbosch (K.K.).

C.F. Naudé, Docent a/h. Gymnasium,

Stellenbosch (K.K.).

C.M. Neethling, Grondbezitter

Stellenbosch (K.K.).

‘Fernbank’, Van Riebeekstraat,

Stellenbosch (K.K.).

P.J. Roux, Grondbezitter, Mosterddrift,

Stellenbosch (K.K.).

Allen opg. door Dr. A.
Lodewijckx,

Boisschot.

N.C. Zuidervaart, onderwijzer te Hamelfontein, Postbus Middelburg (Transv.).
11,
M. van Essen, landbouwer te Bankfontein, Postbus 143, Middelburg (Transv.).
Beiden opg. door den heer Middelburg (Transv.).
T.J.A. Mare,
H.D. Lessing, Postbus 218,

Pretoria (Transv.).
Opg. door den heer W.J.
Geerling,

Pretoria (Transv.).

Postzegelafdeeling.
De Postzegelafdeeling haalt geld uit gebruikte postzegels. Wie een gebruikte postzegel
wegwerpt, werpt geld weg. Verstandiger is 't dit niet te doen, den postzegel te bewaren
en het aldus geredde geld ten goede te laten komen aan den V l a a m s c h e n
Ta a l s t r i j d door ons de postzegels hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst
van onze correspondenten te doen toekomen. A l l e leden van het Verbond ontvangen
brieven; a l l e kunnen ons helpen, daar alle post-, telegraaf, fiskaalzegels goed zijn
voor ons doel. Het meest kunnen ons helpen Banken en dergelijke inrichtingen, die
hooggefrankeerde stukken ontvangen en ook nog de buiteneuropeesche leden.
Vele leden verzamelen voor eigen rekening. Met hen zijn we bereid te r u i l e n .
Om onzen voorraad aan te vullen k o o p e n we ook postzegels. Men wende zich
daarvoor tot de P o s t z e g e l a f d e e l i n g t e G e n t (Spiegelstr. 20).
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