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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.
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Ambtelijke taal.
In het afgeloopen jaar heeft het Hoofdbestuur van het A.N.V. zich tot de verschillende
Ministers gewend met de vraag, om, waar dit tot dusver niet geschiedde, het
Nederlandsch te gebruiken in de diplomatieke betrekkingen met die landen, waar
onze taal als officieele taal is erkend. Het antwoord, waar het het meest op aankwam,
dat van den Minister van Buitenlandsche Zaken, luidde: zoolang zich geene bijzondere
aanleiding voordoet om van den algemeenen regel, die Fransch voorschrijft, af te
wijken, kan aan bovenbedoeld verzoek niet worden voldaan.
Over deze duidelijke verklaring sprak bij de behandeling der Staatsbegrooting de
volksvertegenwoordiger, de heer P.J. de Kanter, zijn groot leedwezen uit, en zette
zijne gronden uiteen voor de onjuistheid van 's Ministers standpunt in dezen. Deze
splitste bij zijn antwoord de kwestie in tweeën: is het gewenscht in het algemeen
zich van het Fransch als diplomatieke taal te spenen en de landstaal tegenover vreemde
Mogendheden te gebruiken? En: is het gewenscht dat te doen tegenover die landen,
die het A.N.V. bedoelt?
Ik ben, zei de Minister, wat Fransch betreft als diplomatieke taal, een van de oude
school. - In die bekentenis ligt iets aantrekkelijks; zij wekt visioenen van hoofsche
uitwendigheden. Maar op dien goeden kant der oude school, behoefde deze Minister
niet te zinspelen; zij wordt bij hem door niemand betwist. Hij stelde zich dan ook
uitsluitend op een praktisch standpunt, en voorzag gevaar voor de internationale
betrekkingen, indien het Fransch werd losgelaten. De onderlinge gedachtenwisseling
toch beperkt zich niet tot briefwisseling, maar wordt hoe langer hoe meer Congres
en Conferentie. En als men daar alle moedertalen toelaat, komt er spraakverwarring.
Italië komt nu al niet meer of het moet zeker zijn dat ook Italiaansch gelijkgerechtigd
is. Nederlandsch ook nog? Daaraan doet de Minister niet mee.
Het A.N.V. dat nooit wil overvragen, heeft een dergelijk offer van onze diplomatie
niet gevergd. Wel is het zich bewust dat waar het Fransch machtige mededingers
heeft verkregen, en op tal van Conferentiën en Congressen reeds bij het Engelsch
onmiskenbaar achterstaat, terwijl het Duitsch zich ook krachtig laat gelden, de
moeilijkheid voor zulke internationale bijeenkomsten zeer is vergroot en dat
eentaligheid bij de deelnemers zich gevoelig wreekt. Of onze Regeering genoeg
invloed heeft om dezen reeds verlegden stroom weer in uitsluitend Fransche bedding
te leiden, of dat ook hier bij veranderde gegevens veranderde gedragslijn zal moeten
worden gevolgd, kan de Minister zelf het best beoordeelen. Dit sta dan ook buiten
geding.
Maar tegenover landen waar Nederlandsch officieele taal is? - Wat zouden wij
zeggen wanneer wij twee Hollanders, anders dan tot oefening of om kleine of groote
potjes die ooren hebben, met elkaar Fransch, Engelsch of Duitsch hoorden spreken?
't Zou pure dwaasheid zijn, om de doodeenvoudige reden dat ons gezond verstand
dat zoo vindt. Wij leven niet meer in den tijd van Sara Burgerhart en Willem Leevend;
het is niet meer du bel air of du bon ton om het Fransch te stellen als schut tegen de
dorperheid der moedertaal. Op dien waan zien wij neer als op een mooie kopergravure
uit dien tijd: buitengewoon knap gedaan, maar geen natuur.
Wat tusschen individuën eisch is van gezond verstand, moet het in dezen ook zijn
tusschen volkeren. Het Nederlandsche volk, eenheid geworden in den
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Staat, spreekt tot een ander volk, dat het Nederlandsch als officieele taal heeft,
Nederlandsch. Nooit zal het een Minister, wie ook, gelukken ons land te overtuigen
dat boven dien eisch van gezond verstand, de eisch van overlevering staat; dat wat
hier was, moet blijven tot een ander vraagt of het anders mag. Want de Minister
plaatste tegenover het beginsel niet een ander beginsel. Hij zou geneigd zijn tegenover
ook Nederlandsch taalgebied, gebruik van Nederlandsch in ernstige overweging te
nemen. Maar het verzoek zou moeten komen van den overkant. ‘Om er mee te
beginnen, zei de Minister, daartoe zie ik niet de minste reden.’
Waaraan ligt het dat deze toch waarlijk niet verstarde diplomaat de kwestie zoo
anders beziet dan, wij mogen gerust zeggen, het heele Nederlandsche volk? Want
geen enkelen bijval heeft hij in den lande verkregen, voorzoover wij weten; wel heeft
de pers in haar geheel zich tegenover hem gesteld. De N. Ct. stelde vast, dat de
Minister de zaak op haar kop zette. ‘België is een tweetalig land, en van die twee
talen is een de onze, onze éénige. Dus zijn wij het voor wie de wensch om met dit
land in die taal te correspondeeren, de natuurlijke, de redelijke is. Niet België - dat
den wensch dan ook wel niet zal uitspreken. Gelooft de Minister dat ook niet?’ En
de N.R. Ct. schreef, heel wat scherper nog: ‘Minder beviel ons de lauwe houding,
door hem aangenomen tegenover een zeer sympathieken wensch, door den heer De
Kanter geuit. En dat, terwijl de afgevaardigde voor Dordrecht ongetwijfeld de tolk
van de gevoelens van een groot deel van de natie (zoo niet van gansch de natie) was.
Duf conservatisme speelt den Minister, den anders zoo levendigen en
onbureaucratischen Minister, hier parten.’
Het is allerminst kleineering, als wij de mogelijkheid uiten dat Z.Exc. nog
eenigszins vreemd staat tegenover het A.N.V. Hij onthoudt het zijne waardeering
niet en heeft dat herhaaldelijk door woord en daad bewezen; toch, geheel doordrongen
van de beteekenis van den arbeid en de bedoeling van het Verbond, kan hij nog
moeilijk zijn. Het Verbond is gegroeid, nu vijftien jaren lang, en volkomen tot de
jaren des onderscheids gekomen. Maar moeite en soms pijnlijke ervaring heeft het
gekost, eer het klaar de in ons land tot dusver geheel onbekende verhoudingen zag,
tusschen de deelen van den Nederl. stam. Heel wat hinderlijk misverstand is op zij
geworpen, vóór de eenheid duidelijk werd, die alle Nederlanders verbindt: hun taal.
En zeker mag het zich beroemen in dit opzicht den nationalen geest te hebben
opgeheven, de liefde tot de moedertaal te hebben versterkt en de overtuiging te hebben
gevestigd dat de zorg en eerbied aan haar besteed, in het dagelijksche leven reeds
tot uiting brengt, wat ook op ander gebied aan ons volksbestaan ten goede komt.
Verheffing van dien nationalen geest, ruim opgevat, niet als kweekschool voor
bekrompen zelfgenoegzaamheid, maar als prikkel tot daden, op gebied van
weerbaarheid, van handel en nijverheid, is door ons volk in het A.N.V. behartigd,
en dit is zoo gelukkig geweest herhaaldelijk reeds bij zijn streven den steun en
medewerking te verkrijgen van onze Koningin en van Hare eerste dienaren. Zonder
dien steun is het niet machteloos, maar ziet het zich de breede wegen afgesloten.
Begrijpelijkerwijze nu heeft de Regeering tijd noodig gehad om zich van den aard
en de werkwijze van het Verbond te overtuigen, eer zij dit haar vertrouwen schonk.
Nu echter rust op haar de plicht het Nederlandsche volk voor te gaan in eerbiedsbetoon
voor onze taal, die de spil is waaromons volksbestaan zich beweegt. Waar zij dat
kan, daar sta zij in het eerste gelid voor wat natuur ons schonk als recht. En dat recht
is het gebruik onzer taal tegenover gelijktaligen, al is bij dezen ook nog een andere
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taal als officieel erkend. Die erkenning is hier bijzaak; met haar heeft ons volk zich
niet op te houden; zij is van belang bij andere gelijktaligen.
De schroom van den Minister kan slechts zijn bron hebben in de vreemdheid van
het geval. Toch is die vreemdheid betrekkelijk. Immers in het werk van den gewezen
Belgischen gezant in Den Haag, Baron Guillaume, ‘Code des relations
conventionnelles entre la Belgique et les Pays-Bas’ verschenen in 1894 te Brussel
bij C. Huquardt, vindt men naast den Franschen tekst den Nederlandschen bij de
verdragen met België gesloten in de jaren 1869, 1873, 1886, 1888, 1890 en 1891*).
En om een ander voorbeeld te noemen, de Transvaalsche Regeering voerde met
Engeland haar briefwisseling in het Nederlandsch, iets wat de achtereenvolgende
Britsche Hooge Commissarissen in Z.-Afrika altijd volmondig hebben erkend als te
zijn het onbetwistbaar recht der Republiek. De conventies en tractaten werden in
Nederlandsch en Engelsch gesteld, volkomen gelijkgerechtigd. Zoo ook was het in
den Oranje Vrijstaat.
Onze taal is in België ook taal. Ware het Nederlandsch bij die Regeering onbekend,
welnu de Minister heeft in zijn antwoord aan den heer De Kanter zelf het
geneesmiddel voorgeschreven: men neme aan het Departement een ambtenaar die
het Nederlandsch wèl verstaat. In elk geval het Nederlandsche volk geeft de
verwachting niet prijs, dat onze Regeering het zich tot een eer zal stellen ook in dezen
metterdaad te bewijzen, dat zij voor onze taal tegenover gelijktalige landen plichten
heeft te vervullen en rechten te handhaven.

*) Zie blz. 409, 427, 635, 795, 814.
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Toestand en toekomst van het Vlaamsch in Frankrijk.
I.
Evenals het vorig jaar voerde onze weg over Vlissingen, maar ditmaal zou de
Provinciale veerboot ons naar Neuzen brengen. Wat een echt Noord-Nederlandsch
gezelschap aan boord. Een reserveluitenant der jagers met verlof, oogenschijnlijk
afgehaald door tante en de nichtjes; naar den snit der kleeding te oordeelen, eenige
Protestantsche geestelijken; snappende juffers, wier tongval onmiskenbaar den
zuidelijken oever der Schelde verried als heur geboorteplaats, schertsend met een
theologisch student, die dien eigen ochtend in Maassluis geweest was, waar hij
gelogeerd had, maar die heelemaal uit Groningen was; op het voordek miliciens,
Zeeuwsche boerinnetjes, kortom een stukje van ons goed eigen Nederland dat daar
tusschen verre oevers de Schelde opvoer naar 't oud Ter Neuzen. En wat is die Schelde
mooi!
Wie nu echter denkt een regelmatige reisbeschrijving te krijgen heeft buiten den
regen gerekend, die het grootste deel van de reis ons vergezelde en de reisbeschrijving
zou doen ontaarden in statistieken over regenval en hoogste peil dit jaar bereikt. Niet
dáárvan dus, noch ook van menschen die ik zag en sprak, omdat mijn weg niet meer
voerde naar onbekende landen en onbekende menschen, waarvan men kiekjes neemt
om ze thuis te laten zien, maar mijn bezoek meest gold mannen wier gesprekken des
te minder voor openbaarheid zich leenden, naar mate zij voor mij zelf meer waarde
hadden. Wat gemeengoed dient te zijn zal ik U niet onthouden en ik zal trachten uit
wat ik las en zag en ondervond op te bouwen een schets van ‘Vlaanderen-Nu’, Moeder
van ‘Wat Vlaanderen worden zal’.
Ik verzoek echter toegevendheid. Wie voor het eerst een land betreedt, kan, als
een reiziger, die van af een bergtop de vlakte vóór zich met één blik overziet, in
enkele groote trekken weergeven, wat hem het meeste boeit. Maar wie daarna in de
vlakte is afgedaald, loopt gevaar zich te vergissen in het hem omringende en verliest
wel eens achter een heuvel een hooger bergtop uit het oog. Gebeurt dit straks ook
mij, welaan, dan verzoek ik verschooning voor wat ik over het hoold zag.
In het volgende hoop ik een uiteenzetting te geven van de feiten en omstandigheden,
die op de toekomst van het Vlaamsche volk in Frankrijk een beslissenden of ook
alleen maar een min of meer invloedrijken dwang zullen uitoefenen.
En, naar mate het besef doordringt, dat Fransch-Vlaanderen niet verder af ligt dan
Zuid-Limburg, Duinkerken niet verder dan Maastricht, zal al wat daar gebeurt, zijn
terugslag doen gevoelen op ons in het Noorden.
***
Het eerste wat ons treft van Frankrijk, is het alom bekende feit, dat Frankrijk's
bevolking nagenoeg gelijk blijft, ja zelfs achteruit gaat soms. Dat is het rekensommetje
voor het geheele land, de zaak krijgt een ander aanzien, als men den loop der
bevolking nagaat voor de departementen.
Hoewel het van jaar tot jaar eenigszins afwijkt, geef ik hier in een overzichtskaartje
(Kaart I) neergelegd den loop in het eerste halfjaar van 1911.
In het eerste halfjaar 1911 overtrof het aantal sterfgevallen de geboorten met
18.279;
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in het eerste halfjaar 1910 overtrof het aantal g e b o o r t e n de s t e r f g e v a l l e n
met 21.189;
in het eerste halfjaar 1909 overtrof het aantal sterfgevallen de geboorten met
28.203.
De grootste a f n e m i n g was 4.1 per duizend in Tarn et Garonne; 3.72 in Gers;
3.6 in Nièvre; 3.5 in Lot; 3.45 in Yonne; 3.27 in Lot et Garonne; 3.15 in Orne; 3.1
in Haute Garonne.
Eigenaardigerwijze zijn het hier juist de stroomgebieden der groote rivieren.
De grootste t o e n e m i n g was 4.43 per duizend in Pas de Calais; 3.73 in Finisterre;
3.27 in Morbihan.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met het verloop der bevolking door vertrek
van platteland naar steden, een plaag, waaronder juist Frankrijk bijzonder schijnt te
lijden. Op allerlei wijze tracht men het daar dan ook te keeren o.a. door de beweging
voor ‘Les Jardins ouvriers et du Coin de Terre’, waarin de ons bekende Abbé Lemire
een groote rol speelt1).
Vergelijkt men nu de gunstige departementen uit het lijstje met omringende landen,
dan blijkt, dat zelfs die cijfers niet hoog zijn. Verdubbelt men bijv. de cijfers van Pas
de Calais (jaarcijfers staan mij voor de departementen helaas niet ten dienste) dan
komt men tot 8.86 per duizend, terwijl het cijfer voor geheel België in 1908 8.3 was,
voor Duitschland ongeveer 14 in de laatste jaren en voor Nederland ongeveer 15.
Het kan dus niets verwonderen als men een langzame opschuiving der omringende
bevolking vaststelt.
De geboorte-overschotten bedroegen:

1905

Nederland
85.730

België
69.094

Frankrijk
37.100

Duitschland
792.839

1906

87.695

67.387

26.651

910.275

1907

88.156

69.791

- 19.920

882.624

1908

84.927

61.670

46.441

879.562

1909

90.483

58.860

13.424

884.061

1910

88.910

63.587

70.481

879.113

1911

86.383

- 34.869

Het meest geschiedt de volksverplaatsing van Italië en België uit, daar vermoedelijk
voor de Duitschers het zeer geprikkeld Fransch chauvinisme een beletsel is2).
1) Kort geleden is een Staats-Commissie benoemd tot onderzoek der ontvolking. Lemire is een
der leden.
2) Van dit chauvinisme hadden wij onderweg enkele treffende staaltjes Steeds was men
voorkomend of stijf al naarmate men ons voor Engelschen of Duitschers aanzag. Aan
Hollanders dacht men niet In Laventhie hield men ons aan het middagmaal aanvankelijk
voor Duitschers en gaf noch soep, noch brood, noch vleesch door, zoodat de waard, die mede
aanzat telkens op moest staan om het ons aan te reiken.
Dit spelletje duurde voort totdat wij de reden bevroedden en tegen het dessert het ijs deden
breken door ons als Hollanders bekend te maken, en toen was men een en al hartelijkheid.
Het was of een zucht van verlichting het gezelschap ontsnapte. Aan de douane te Wervicq
Zuid moesten wij een soort verhoor ondergaan, omdat de dienstdoende douaneklerk die onze
rijwielpassen nagaan moest, onze goede Hollandsche vlag voor de Duitsche aanzag gelijk
later bleek. Hij verontschuldigde zich omdat naar zijn meening de Duitsche vlag ook blauw
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De sterke groei van het Nederlandsche volk openbaart zich tevens in een afzakken
naar België, zoodat er een langzame verschuiving van ons ras naar het Zuiden plaats
vindt.
Nederland telde in 1899 (1909) op een bevolking van 5.104.137 (5.858.175), 52.089
(61.982) vreemdelingen omstreeks 1.02 (1.06 per honderd), waaronder:
31.865

Duitschers

(1909: 37.534)

14.903

Belgen

(1909: 18.338)

1.018

Franschen

(1909: 2.645)

1.307

Engelschen

(1909: 2.102)

3.896

Anderen

(1909: 9.283)

België telde in 1900 (1910) 6.693.548 (7.423.784) inw. 216.061 (254.547)
vreemdelingen - 3.1 (3.5) per honderd, waaronder:

voerde. Daar er een kleine volksoploop was ontstaan, hielp ik hem uit de klem door te
verklaren dat nu wel de Duitsche rijksvlag geen blauw had, maar toch de Feiersche 't voerde,
wat hem geruststelde. En dit gebeurde dus terwijl wij uit voorzorg ons van Hollandsche
vlaggetjes hadden voorzien. Onze eigen ervaring werd toevallig in sterker mate bevestigd
door een berichtje in de Nieuwe Ct. van 22 Sent. 1.1. waarin gemeld werd het geval met de
automobiel van de Oost nrijksche prinses Colloredo-Mansveld, waarvan men te Nancy de
vlaggetjes had afgerukt, omdat men haar voor een Duitsche hield.
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Nederlanders

63.923

(1910: 71.089)

Franschen

56.576

(1910: 80.747)1)

Duitschers

53.758

(1910: 56.933)

Luxemburgers

10.748

(1910: 10.564)

Engelschen

5.748

(1910: 6.976)

Anderen

15.639

(1910: 28.238)

Duitschland in 1905 (1910) op 59.610.462 (63.664.341) inw. 1.028.560 (1.250.873)
vreemdelingen - 1.7 (1.96) per honderd, waaronder:

Loop der bevolking van Frankrijk 1 Jan - 1 Juli 1911.

Oostenrijkers

493.872

(1910: 634.983)

Russen

106.639

(1910: 137.697)

Nederlanders

100.997

(1910: 144.175)

Italianen

98.165

(1910: 104.204)

Zwitsers

62.932

(1910: 68.257)

Hongaren

31.947

(1910: 32.079)

Denen

29.231

(1910: 26.233)

Franschen

20.581

(1910: 19.140)

Engelschen

17.253

(1910: 18.319)

1) De plotselinge toeneming der Franschen is vermoedelijk een gevolg van de scheidingswet.
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Anderen

17.184

(1910: 75.788)

Frankrijk telde in 1901 (1906) op 38.450.788 (1.046.905) inw. 1.033.871 (1.046.905)
vreemdelingen1) - 2.7 (2.7) per honderd, waaronder:
Italianen

330.465

(1906: 377.638)

B e l g e n 2)

323.390

Duitschers

89.772

(1906: 310.433)

Spanjaarden

80.425

(1906: 87.836)

Zwitsers

72.042

(1906: 68.892)

Engelschen

36.948

(1906: 35.990)

Luxemburgers

21.999

(1906: ........)

Russen

16.061

(1906: 25.605)

Oostenrijkers

11.730

(1906: 13.021)

Anderen

39.841

(1906: 19.526)

(+ Luxemb.

(1906: 80.914)

Het vrij groote aantal Franschen in België wordt, meen ik, verklaard, doordat veel
renteniers met een

1) Het aantal inwoners bedroeg in 1906 39.252 245.
Het aantal inwoners bedroeg in 1911 39.601 509.
De toeneming was 349.264 waaronder 123.282 ingekomen vreemdelingen.
2) Ongeveer 5% der Belgische bevolking leeft dus in Frankrijk. De afneming in 1906 kan een
gevolg zijn van vermeerderde naturalisatie, daar men die in Frankrijk met alle middelen
tracht te bevorderen. In 1906 bedroeg het aantal genaturaliseerde Franschen: 222.000, in
1911: 235.780.

Neerlandia. Jaargang 17

5
middelmatig inkomen in Be'gië gaan wonen1), zelfs gronden opkoopen omdat het
leven in Frankrijk duur is en de loonen voor dienstbaren hoog. De Belgen daarentegen
zwermen bij duizenden uit als arbeiders. Nu moet men in aanmerking nemen dat de
in bovenstaande statistiek voorkomende Belgen vermoedelijk alleen b l i j v e n d e
inwoners van Frankrijk zijn.
Wij vinden n.l. in Frankrijk drie soorten Belgen:
1. De daar gevestigde;
2. Zij, die van België uit heen en weer reizen, per etmaal, per week of per veertien
dagen;
3. De seizoenarbeiders, die eenige maanden in Frankrijk zijn en dan met het
verdiende geld naar huis terug keeren.
De eerste groep, ten getale van pl. m. 300.000 zijn wij reeds tegengekomen. Een
groot deel daarvan komt voor rekening van het Arrondissement Rijssel, waar er in
1901 tegen 648.936 Franschen waren 162.723 vreemdelingen2), meest Belgen.
In 1904 waren er te Rijssel meest in het ‘quartier de Wazemmes’, dat de Franschen
ook wel ‘la petite Belgique’ noemen en waar men nog veel Vlaamsch moet hooren,
40.827 Belgen.
Te Roodebeeke
waren er verder

35.577 B. tegen

81 788 Fr.

28.6% der bev

Te Tourcoing waren 17.773 B. tegen
er verder

61 470 Fr.

224% der bev

Te Lyslez Lannoy
waren er verder

2.027 B. tegen

4.198 Fr.

32.5% der bev

Te Croix waren er
verder

5.451 B. tegen

10.542 Fr.

34.1% der bev

Te La Madeleine
waren er verder

3.008 B. tegen

9 351 Fr.

24.3% der bev

Te Roncq waren er 2.625 B. tegen
verder

4.053 Fr.

39 3% der bev

Te Neuville en
Ferrain

2.147 B. tegen

2.127 Fr.

50.2% der bev

Te Halewijn

9.058 B. tegen

7.541 Fr.

54.5% der bev

1) Dit heeft meest plaats in grensplaatsjes, o.a. te Pecqt, waar twee stroomen elkaar kruisen:
Vlaamsche boeren koopen en pachten hofsteden, Fransche renteniers zetten villa's.
2) In 1906: 191.700, in 1911: 180.000.
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Vlaamsche uitwijkelingen in Frankrijk (1909)

Ook de tweede groep wierp zich voornamelijk op de industriestreek van
Rijssel-Roodebeeke-Tourcoing.
Door den tariefmuur staan vele fabrieken op Fransch grondgebied aan den rechter
oever der Leye, terwijl de werklui te voet, per fiets of per trein er heen trekken. Zoo
komen er dagelijks 3500 Belgische werklui te Halewijn, evenveel te Tourcoing, nog
meer naar Roodebeeke en Wattrelos, verder naar Boesbeek, Zuid-Wervicq, Komen
en Armentières. Totaal meer dan 15.000 daags. Maar er komen er nog van veel
verder, die dagelijks afstappen aan de stations van Meenen, Komen, Wervicq en
Herseeuwe. Sommigen moeten om 3 uur op weg, om 's avonds om tien uur pas weer
thuis te zijn. Zoo zijn er uit de omstreken van Deynze, Thorhout enz. Aan het station
Herseeu-
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we telde men 450 à 500 arbeiders daags, die uit de buurt van Avelghem, Kortrijk,
St. Denijs, Bossuyt, Dottignies, Spiere, Aelbeke enz. kwamen. Bovendien zijn er
950 die Maandags komen om Zaterdags te vertrekken, afkomstig van Oudenaarde,
Harelbeke en Deynze. Voor Meenen bedraagt het aantal respectievelijk 200 en 250.
De derde groep betreft de reeds genoemde seizoenarbeiders oftewel ‘Franschmans’.
Hun aantal bedroeg in 1898 57.262, waarvan 31.527 Vlamingen. Dit aantal is sinds
nog gestegen. Pastor Denys, de z.g. ‘Fransche Pastor’, schat het aantal
West-Vlamingen op 12.000 en Oost-Vlamingen op 24.000, dus alleen aan Vlamingen
reeds 36.000, die hun brood zoeken in het ‘land van Lewies’ (Louis), zocals de
Belgische ‘uitwijkelingen’ Frankrijk noemen. Laat mij uit een beschrijving van Pastor
Denys het volgende mogen overnemen:
‘Ze werken er in de steenovens, bij de Fransche boeren, in de suikerei-asten, in
de vaarten, in de suikerfabrieken, in de stokerijen. Zoo hebben we steenbakkers,
landbouw-werklieden, suikerij-droogers, vaartof aardewerkers en nijverheidswerkers.’
De steenbakkers vertrekken in April en keeren terug in September of herfstmaand.
De landbouwwerklieden, die de bieten kappen of zetten, vertrekken met half Mei en
keeren terug in slachtmaand (November). De pikkers, die den oogst afpikken,
vertrekken met half Juli of hooimaand en keeren terug met half Oogst. De
suikerijdroogers vertrekken in October en werken tot Kerstdag, evenals de werklieden,
die in de suikermolens en in de stokerijen werken. De West- en Oost-Vlamingen
werken in Frankrijk dooreen, ofschoon er streken zijn, waar men meer
West-Vlamingen vindt en andere waar men meer Oost-Vlamingen ontmoet.
Onze West-Vlamingen gaan werken in meer dan 30 verschillende landsafdeelingen
of departementen van Frankrijk, maar meest in het Fransch-Noorden, in Pas de Calais,
in de Somme, in de Oise, in Seine of Oise, Seine et Marne, in de Aisne, ook nog in
de Yonne. Er gaan West-Vlamingen een zestig-tal naar Puy de Dôme, een dertig-tal
naar de Isère (Grenoble enz.*).
*) Het aantal gemeenten, waarover de Vlamingen verspreid zijn bedraagt:
Aisne

94

Hte
Marne

1

Pas
de
Calais

277

Allier

1

Isère

1

Puy
de
Dôme

12

Ardennes

4

Loiret

32

Seine

24

Aube

7

Marne

31

Seine
Infre.

16

Calvados

3

Meuse
&
Mosele

6

Seine
&
Marne

181

Cher

7

Meuse

4

Seine
&
Oise

225

Côte
d'or

11

Nord

209

Somme

147

Eure

40

Oise

301

Vosges

1
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Onze werklieden maken een campagne doorgaans van 4, tot 5, 6, 7 maanden. Ze
maken dooreengenomen een ‘schoone campagne’ a's ze fr. 100. - zuiver over hebben
te maande. De allerbeste, zuinigste maken zoo fr. 711. - in 6 maanden, alle onkosten
af.
Naast deze Vlaamsche trekvogels, zijn er tegenwoordig meer en meer Vlaamsche
boeren, die zich in Frankrijk land verwerven en daar vestigen. In het verslag van het
‘Berek tot Bescherming van de West-Vlaamsche tijdelijke uitwijkelingen naar
Frankrijk’ over het jaar 1909, zie ik blz. 56 in het verslag van Past. Denys:
‘Ik moet de aandacht van deze vergadering vestigen op een ander slag van
uitwijking, n.l. op deze van onze Vlaamsche boeren, die hofsteden pachten in Frankrijk
en er metterwoon gevestigd blijven. Sedert drie vier jaar van hier heeft deze
landverhuizing sterk toegenomen, zoodat de boeren vertrokken zijn uit Moorslede,
Rumbeke, Ouckene, Gheluwe, Roeselare, Oost-Nieuwkerke, West-Roosebeke,
Cortemarck, Wercken, Leke, Ardoye, Ichteghem, Meulebeke, Cachtem, St.
Pieterscappelle, Meenen, Cuerne, Dadizeele, Eerneghem, Aertrycke en nog al andere
gemeenten uit West-Vlaanderen.’
En uit een nader schrijven van Pastor Denys haal ik aan:
‘Sedert 5 à 6 jaar bestaat een ware “exodus” van Vlaamsche boeren naar Frankrijk,
waar ze hofsteden pachten in de Somme, Oise, Seine, Inférieure enz. Ik heb er dezen
zomer (1912) 200 bezocht, zegge 200 hofsteden, die door Vlaamsche boeren bedricht
worden. Vele pachthoeven staan wepel*) in Frankrijk. Dit land immers sterft langzaam
uit! Doch het meeste deel van onze boeren en stellen het niet opperbest, bij gebrek
aan genoegzame geldmiddelen.’
Het juiste aantal dier boeren is nog niet bekend. Meestal zitten ze bijeen. Zoo
noteer ik in Somme Vlaamsche boeren in Chirmont; 43 uit de omgeving van Jamel,
vijftig bij Epagny. In de Oise 3 te Paillart, meerderen te Lieuvillers, Breteuil, Tartigny,
Vendeuil, Ebeilloux, Vi lers-Vicomte. Pastor Denys stelt op het oogenblik een
onderzoek in en hoopt tegen het volgend jaar ze allen bijeen te hebben.
***
Deze verplaatsing van Vlaamsche boeren is opmerkelijk en geschiedt ook naar de
Waalsche gewesten in België. Zelve ondervond ik het te Pecq, dat, hoewel niet ver
van de taalgrens vroeger geheel Waalsch, tegenwoordig veel Vlamingen telt. De
waardin vertelde, dat er geen groote hoeve vrij kon komen, of een Vlaming kocht of
pachtte haar.
De oorzaak zit hem in de overbevolking der Vlaamsche platte'andsgemeenten.
Zoo vertelde Pastor Verriest mij: Ingoyghem telt 1600 zielen. Als er in 't dorp de
mare liep, dat er 50 hofsteden, koeplaatsen enz. te verpachten waren, dan zouden zij
binnen het kwartier verpacht zijn.
Grondbezitters in Frankrijk maken hier van gebruik om aanbiedingen te doen om
over te komen. Ja, zelfs is er een nieuw soort bedrijf ontstaan. Z.g. ‘agents’ zoeken
pachthoeven op in Frankrijk en groepeeren daar de Vlamingen.

Eure
&
Loir

17

Orne

1

(Vgl. Kaart II).
*) Vrij, onverhuurd.
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Yonne

48

Want een Vlaming zoekt gezelligheid. Uit zijn eigen ervaring vertelde Past.
Verriest, dat wanneer eens een Vlaming naar het Walenland of Frankrijk getrokken
was en het eerste jaar eens over kwam om familie te bezoeken, dan klaagde hij dat
hij alleen stond en zijn taal moest verliezen. Maar na een jaar of zes klagen ze niet
meer, dan zijn er meerderen en vormen zij een aaneengesloten geheel.
En zoo sterk is die verhuizing, dat Pastor Verriest voorspelde, dat er een tijd komen
zal, dat de boerenstand in 't Walenland vervlaamscht zal zijn.
Voor de boeren daar ver in Frankrijk is er echter ook volgens hem niet veel hoop,
daar zij te gering blijven in getal tegenover hun omgeving. Ook Pastor Denys oordeelt:
‘Onze boeren zullen hun taal niet opdringen! Ze laten zich schromelijk zeere
assimileeren! Vooral de kinderen, en ik sta soms verbluft toen ik de kinderen van 5,
6 en 7 jaar oud, zoo schoon hoor Fransch praten. De Fransche boeren geven aan de
omstreek van Breteuil den naam van “Petite Belgique” omdat er daar zooveel Be'gen
zijn.’
***
Aan dit overzicht sluit aan, een denkelijk niet onder cijfers gebrachte trek van
Fransch-Vlamingen naar het Zuiden. Persoonlijk trof ik Vlamingen aan en wel uit
den omtrek van Broekburg. Zoo te Fiennes een slager en drie groot landbouwers, te
Caffiers een boer, te Wijnen (Guines) een hotelhoudster en een rijwielhersteller.
Dichterbij, te St. Omaars, vertelde de laarzenknecht uit het ‘Hotel de France’, waar
wij logeerden, zelf Fransch-Vlaming, dat de meeste broodbakkers en slagers aldaar
Vlamingen uit den omtrek waren. Zoo ook een enkele broodbakker die wij te
Grevelingen aantroffen. Al kunnen ze Vlaamsch spreken, zoo doen zij het echter
zelden meer. Te Marck zijn er Vlaamschsprekenden uit de omgeving van Broekburg,
evenzoo te Oye, Mayeux.
(Wordt vervolgd).
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Nederlandsche Landbouw in het buitenland gewaardeerd.
Herhaaldelijk komt het tegenwoordig voor, dat buitenlandsche geleerden, mannen
van zaken, ambtenaren betrokken bij eenigen tak van staatsdienst, ons land bezoeken
en later in geschriften hun ingenomenheid betuigen met den vooruitstrevenden geest,
dien zij hier opmerkten op allerlei gebied en met de resultaten van verschillenden
arbeid, die hen onder de oogen kwamen.
In hooge mate kan het bovenstaande echter gezegd worden ten aanzien van datgene,
wat op onzen landen tuinbouw, onze veeteelt, onze zuivelbereiding en wat daarmede
samenhangt, betrekking heeft.
Een jaar of vier geleden vertoefde hier te lande een Duitscher, wij meenen een
Duitsch ambtenaar, verbonden aan de ambassade, die een grondige studie maakte
van den Nederlandschen landbouw en daarbij van den socialen en economischen
toestand van den Nederlandschen boer. Zijn arbeid was een doorloopend getuigenis
van sympathie en waardeering voor 't geen door den Nederlandschen boer, krachtig
gesteund door de Nederlandsche Regeering, was gewrocht en onverholen sprak hij
als zijn overtuiging uit, dat de Nederlandsche landbouw in kerngezonden toestand
verkeerde, een toestand, die o.a. berustte op het beginsel van vrijhandel en dus door
geen kunstmatige middelen was in het leven geroepen.
Thans is het een Engelschman, een zekere J.W. Robertson Scott, die zich geroepen
heeft gevoeld, onder den titel van ‘A free farmer in a free State’ een werk in het licht
te geven van meer dan 350 bladzijden, vrijwel geheel handelend over ons land.
Als oorzaken der welvaart van het landbouwende Nederland worden o.m. genoemd:
De bodem, in hoofdzaak zelf gemaakt, die in ververschillende deelen des lands
uitstekend is en hier en daar zelfs beter dan ergens in Europa.
De overvloed van water, 't welk kunstmatig zoo goed wordt beheerscht, dat het
niet alleen een goedkoop vervoer mogelijk maakt, maar ook in de beste land- en
tuinbouwstreken den invloed van de droogte aanmerkelijk beperkt.
De flinkheid, de vlijt, het verstand en het aanpassingsvermogen van de bevolking,
haar instinct voor zelfregeering, haar diep gewortelde liefde voor vrijheid, benevens
moed en volharding, eigenschappen, die in den strijd tegen de elementen, in de zware
tijden der Spaansche overheersching en niet het minst in oorlogen met de groote
staten zijn verkregen.
De hooge trap van algemeene ontwikkeling, die de land- en tuinbouwers
toegankelijk maakte voor de nieuwere denkbeelden op het gebied van den landen
den tuinbouw en den handel en hen in staat stelde, om te leeren van voorbeelden
door het buitenland gegeven en voordeel te trekken van reizen in den vreemde.
Een bewonderenswaardige vakopleiding in den land- en den tuinbouw, voor de
verschillende klassen der bevolking, aan wie zij wordt verstrekt, afzonderlijk
georganiseerd.
De oordeelkundige werkzaamheid van het Departement van Landbouw, zooals
die in het bijzonder is tentoon gespreid in den arbeid van den vorigen
directeur-generaal Lovink en van zijn opvolger directeur-generaal Van Hoek (die
het landbouwonderwijs organiseerde) bij het verstrekken van hulp en steun voor
land- en tuinbouwonderwijs van den meest verschillenden aard en bij de verstandige
aanmoediging van het eigen initiatief op landbouwgebied in alle mogelijke richtingen.
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De aandacht, die de natie heeft gewijd aan de hoofdbron van haar volksbestaan
en daarmede aan de teelt van producten voor de buitenlandsche markt, door zonder
den landbouwer te verwennen of te verzwakken met al te ruimen geldelijken steun
toch groote sommen ter beschikking van het Departement van Landbouw te stellen.

Het Roode Kruis.
Onze beschouwing over het Roode Kruis, uit het vorige nummer van Neerlandia in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant overgenomen, heeft in dat blad een ingezonden
stuk uitgelokt, waarin de blijkbaar goed ingelichte schrijver een belangrijke
mededeeling deed. Hij schreef:
‘Met volkomen instemming, althans wat de conclusie betreft, nam ik kennis van
de belangwekkende beschouwingen van Neerlandia....Inderdaad, zit er veel waars
in de verzuchting, dat, waar de geneeskundige dienst en de eigen
Roode-Kruis-Vereeniging der oorlogvoerende landen in den regel niet bij machte
zijn voldoende in den nood te voorzien, de Roode-Kruishulp van buiten af in den
vorm van ambulances onmisbaar is te noemen, doch dat deze, indien eerst na de
oorlogsverklaring georganiseerd, zij het ook volstrekt niet te laat, dan toch
ongewenscht laat ten tooneele moet verschijnen.
Het doet mij dan ook genoegen Neerlandia en uw lezers te kunnen mededeelen,
dat reeds vóór den Balkanoorlog door enkele leden van het Nederlandsche Roode
Kruis van gedachten is gewisseld over het vraagstuk eener internationale organisatie
van Roode Kruis-hulp en dat verder, ondanks de groote drukte, onvermijdelijk aan
het uitzenden onzer ambulances verbonden, een daarop betrekking hebbend plan in
studie is genomen, dat wel eenige kans van slagen biedt en waarbij veilig aan een
verband met de opening van het Vredespaleis kan worden gedacht.’
Het blad ging naar aanleiding van dit stuk op kondschap uit en vernam ter bevoegde
plaatse, dat het ontworpen plan, waarvan sprake was, is een internationale vloot te
vormen van op zijn minst drie groote Roode-Kruis-schepen, waarvan het beheer en
het bedrijf zouden berusten bij het internationale comité te Genève. Deze schepen
zelf zouden reeds een groote ruimte bieden voor de verpleging van gewonden en
zieken en voor het medevoeren van een ruime hoeveelheid ambulancemateriaal;
bovendien zouden zij, naar omstandigheden, gebezigd kunnen worden voor de
sanatorium-behandeling ter zee. De bemanning denkt men zich internationaal, evenals
een kern van ambulance-personeel, dat steeds op de schepen aanwezig zou moeten
zijn en in tijden van mobilisatie onmiddellijk kan worden uitgebreid door tevoren
samengestelde groepen van personeel.
Bij mobilisatie zouden de oorlogvoerende natiën verplicht zijn tot een uitkeering,
waarvan het bedrag door het internationale comité te Genève bepaald kan worden.
Elke oorlogvoerende partij zou de beschikking krijgen over een schip, terwijl het
derde in reserve zou blijven, het transportwezen zou door stoombarkassen enz.
geregeld kunnen worden.
Men is van oordeel, dat ons land in deze zaak een belangrijke rol kan spelen en
Nederland in 1913 bij gelegenheid van de opening van het Vredespaleis, tegenover
dit voor ons veelbeteekende geschenk, een onverdachte tegendaad kan stellen, door
de basis te vormen van een fonds voor den bouw en de inrichting van de schepen.
Vooral ook met het oog op de verblijdend groote deelneming die in Nederland en
Indië aan den dag is gelegd ten opzichte van den verplegingsdienst in den
Balkan-oorlog, vertrouwt men, dat ons volk, indien dit plan ingang vindt, zal voelen
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dat Nederland in deze den stoot kan geven tot een daad, die uiting geeft aan den, in
den laatsten tijd zoo duidelijk aan het licht getreden, plicht der menschheid, om,
indien het dan niet mogelijk blijkt, oorlogen te voorkomen, zooveel mogelijk te
zorgen voor de s'achtoffers daarvan.
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Tot zoover, samengevat, de mededeeling van de N.R. Ct. Men begrijpt met hoe groote
ingenomenheid wij, na hetgeen wij in het vorige nummer schreven, van dit heuglijke
nieuws kennis hebben genomen. Kwam die Roode-Kruisvloot tot stand, dan zou nog
niet alles bereikt zijn wat wij ter verbetering noodig achtten. Want wel zou er sneller
hulp kunnen worden verleend, maar slechts ten deele. Immers op de slagvelden zelf
is gewoonlijk en althans in den beginne de meeste hulp noodig.
Gewenscht blijft dus nog een regeling, die mogelijk maakt vlugger veld-ambulances
op het oorlogsterrein te brengen. Wij weten, dat er nu een Nederlandsche ambulance
bij het Bulgaarsche leger te Tsjorloe is. Het is, zegt men, een onderscheiding, dat de
Bulgaren haar zoo ver hebben toegelaten, en haar hulp wordt er zeer gewaardeerd.
Maar wat had zij niet meer kunnen uitrichten, als zij er een zes weken eerder was
geweest! Vooral nu wij uit het getuigenis van oorlogscorrespondenten weten, hoe
zelfs bij het goed ingerichte Bulgaarsche leger de gewonden vaak aan hun lot werden
overgelaten.
Evenwel, met de internationale samenwerking voor die ambulance-vloot ware
alvast verkregen, dat men samenwerkt. En uit dat begin kan nog veel voortkomen.
Maar dan moet er geld wezen, en moge Nederland in 1913 als tegengift voor het
Vredespaleis een goeden grondslag voor het kapitaal leggen! zeggen wij den zegsman
van de N.R. Ct. na.
En wij doen de ontwerpers van het plan nog een denkbeeld aan de hand. Het comité
uit het Noorsche Storting, belast met de uitdeeling van Nobel's vredeprijs, heeft van
het jaar den prijs niet uitgekeerd. De som - een kleine honderd duizend of althans
een tachtig duizend gulden - wordt voor 1913 bewaard, zoodat men alsdan twee
prijzen kan uitreiken of de som tot een afzonderlijk fonds bestemmen.
Welnu, de zegsman van de N.R. Ct. zei nog, dat door die Roode-Kruisvloot de
broederschap onder de volken kan worden aangekweekt. Zou voor zoo'n plan dan
niet Nobel's edele stichting haar aanzienlijken prijs willen schenken, vooral nu zij
er in 1913 twee heeft te vergeven?
Wij mogen niet eindigen zonder dankbaar te boekstaven, dat de Nederlandsche
ambulances meer en meer worden gewaardeerd. Na met veel tegenheden te hebben
gekampt, vindt die te Konstantinopel onder dr. Lingbeek nu volop werk en algemeene
bewondering voor haar voortreffelijke inrichting. Het is de beste van de vreemde
ambulances, zegt men er. Te Saloniki heeft de ambulance onder dr. Bierens de Haan
al eerder zich verdienstelijk gemaakt. Ook daar prijst men ons Roode Kruis om het
zeerst. Onder Montenegrijnen en Serviërs onderscheidt het zich eveneens. Van zijn
werk onder de Bulgaren spraken wij reeds. En niet zwijgen mogen wij van de dokters
en verplegers, die op eigen gelegenheid zijn uitgetrokken en zich op verschillende
punten aan hun schoone taak wijden.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
De Commissie strijdt niet tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
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maar
wekt elken Nederlander op tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
wekt elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.
Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
T.M.v.d.V. te O. - Ook wij betreuren, dat sommige Nederl. dagbladen - niet alleen
de Prov. O. en Zw. Ct. - oorlogskaarten, waarop alles in 't Duitsch aangegeven is,
afdrukken. 't Is echter begrijpelijk met 't oog op de kosten.
Dr. M. de H. te A'dam. - Dank voor uwe opmerking.
D.J.v.D. te Zw. - Is te persoonlijk; beproef eens wat U zelf bereiken kan.
J. Gr. te R'dam. - Uw schrijven zal behandeld worden.
Br. te Zw. - Tracht ‘uitstalwedstrijd’ ingang te doen vinden.
C.F. de S. te Br. - Dank voor Uw juiste opmerking; wij richten ons tot den schrijver.
***
Een aardappelhandelaar te Groningen tracht handelsbetrekkingen in velerlei talen
aan te knoopen. Zoo o.a. met zijn Vlaamsche stamgenooten in het volgende Fransch:
Monsieur,
Nous avoir l'honneur vous nos prixcourant à présenter, et garander nous
l'exportation de premier qualité.
Nous démandez le payment de la montant du facture chez Exportation contre
délivranche des documents, payable chez la banque...... & Co. & G...... Ou, céla vous
l'argent d'abord au nos comptoirs désirer envoyer.
Votres estime ordres attenda
Avec nos salutations:
X.........
Aldus richt zich een H a a g s c h e winkel tot zijn klanten:
Mevrouw!
Wij berichten U, dat ons S a l o n d'A u t o m m e weder geopend is en alle
N o u v e a u t é s geheel vrij te bezichtigen zijn.
Hoogachtend,
A la Belle Dentellière.
L a H a y e , 156 N o o r d e i n d e .
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De Amsterdammers kijken een kunstje als het bovenstaande toch niet van de
Hagenaars af? Zie dit staaltje van t a a l h u t s p o t :
A m s t e r d a m , Nov. 1912.
Mijnheer,
Hierbij hebben wij het genoegen U uit te noodigen tot een bezoek aan onze
G e c o m b i n e e r d e B u s i n e s s S h o w , die gehouden wordt in......
Hoogachtend, Voor de Combinatie.
E n c l o s a twee e n t r e e -kaarten.
Ook in Nederlandsch-Indië schijnt men het gebruik van Fransch deftig te vinden.
Een Nederlander schrijft althans op de strook van een postwissel aan een landgenoot
te Rotterdam:
Remboursement de la lettre nr. 331 adressée à Mr......., droit de remboursement,
droit du mandat, changé en monnaie holland.
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Uit een aankondiging in de Holl. Revue (25.8.'12, blz. XXIII):
‘Al onze tuinversieringen zijn g e g a r a n d e e r d v o r s t b e s t e n d i g .’
Onder het duidelijk opschrift A d r e s s e p o u r n o u r r i t u r e s beveelt een
riviervischhandelaar te Ammerstol zijn paling aan.
Volgens een aankondiging in de N. Tilb. Ct. bevindt zich te Tilburg een
c a f é -r e s t e r a n t .
Daarentegen vermelden wij met waardeering, dat de Ned. Ind. Gasmaatschappij te
Paramaribo een t o o n k a m e r heeft.

Nederland
Van de Afdeelingen.
Alkmaar.
Donderdag 27 Nov. trad voor de leden dezer Afdeeling op de heer A.A. van Rijnbach
met een voordracht over ‘Oude nationale kunst en moderne nationale
onverschilligheid’.
Het was voornamelijk de oude bouwkunst voor wier instandhouding en verzorging
spr. een krachtig pleidooi hield. Het A.N.V. moet z.i. daarvoor ook strijden*)).
Een reeks fraaie lichtbeelden, op duidelijke wijze toegelicht, toonde wat Nederland
in vroeger eeuwen op bouwkundig gebied heeft voortgebracht. Tal van Nederlandsche
Raadhuizen, symbolen van burgerzin, werden op het doek gebracht.
De heer Rijnbach had hartelijke toejuichingen van de aanwezigen en den dank
van den voorzitter, den heer P.H. de Wolf, in ontvangst te nemen.

Amsterdam (Vrije Universiteit).
De heer S.L. van der Vegte is tot onder-voorzitter der Afdeeling benoemd; de heer
A.D.L. van de Velde tot lid der propaganda-commissie.

Delft (Stud.-Afd.).
Het adres van den heer A.J. Mollinger, secretaris dezer Afdeeling is geworden Markt
42.

's-Gravenhage (Jongel.-Afd.).
*) Het A.N.V. is lid van Heemschut. Red.
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De secretaris, de heer D.H. Meuldijk, schrijft:
Vrijdag 13 Dec. hield Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk voor onze Afdeeling
een voordracht over ‘De Vredesbeweging’. Spr. begon met erop te wijzen, dat het
streven der pacifisten volstrekt niet in strijd is met dat van het A.N.V. Het
verwezenlijken van het vredesideaal brengt niet mee verslapping van het
nationaliteitsgevoel, want juist in vredestijd ontwikkelt zich groote geestkracht op
het gebied van handel, nijverheid en wetenschap. In deze richtingen en in de sport
kan steeds een vreedzame edele strijd gevoerd worden tusschen de verschillende
volken. Er behoeft ook geen vrees te bestaan, dat een volk zijn eigenaardige
karaktertrekken zal verliezen; we kunnen nooit verwachten een wereldéénheid; wel
echter moeten we streven naar het tot stand brengen van een rechts-organisatie,
waarin elke staat zijn bevoegdheden en verplichtingen heeft. Daardoor zal de oorlog
kunnen verdwijnen en ook de gewapende vrede, die zulke reusachtige kosten
meebrengt, welke grootendeels besteed worden voor de voortbrenging van
improductieve voorwerpen.
De vraag, of van dit streven succes is te verwachten, beantwoordde spr. bevestigend.
Tal van onderwerpen zijn reeds internationaal geregeld in tractaten, vaak uitgelokt
door congressen van belanghebbenden; het kapitaal is tegenwoordig verspreid over
de heele wereld; reeds bestaan vele internationale vereenigingen; nadat spr. eenige
hiervan genoemd had, behandelde hij de ten onrechte vaak bespotte
vredesconferenties, die reeds daarom van gewicht zijn, omdat ze de eerste practische
maatregel zijn, door de staten genomen om tot een blijvende overeenkomst te geraken.
Van de derde vredesconferentie, in 1915 te houden, kunnen we veel verwachten, o.a.
nadere regeling van het Hof van Arbitrage.
Beter dan van de groote mogendheden die elkaar wantrouwen, kan de aanstichting
tot een nieuwe stap in de goede richting uitgaan van Nederland. Moge het eenmaal
van Nederland gezegd kunnen worden, dat het voorging bij de verwezenlijking van
een der hoogste idealen! Spr. eindigde met een woord van opwekking tot de
aanwezigen, om de Vredesbeweging te steunen door toe te treden tot den Bond:
‘Vrede door Recht’.
Na de rustpoos werden eenige reeksen toepasselijke lichtbeelden vertoond.
Tenslotte had een belangwekkende gedachtenwisseling plaats tusschen Jhr. Mr. Dr.
W.D. de Jonge en den inleider. Met een hartelijk woord van dank aan de sprekers,
dat algemeene instemming vond bij de talrijke aanwezigen, sloot de voorzitter de
vergadering.

Harderwijk.
De Afdeeling Harderwijk en Omstreken van het Alg. Ned. Verbond hield op
Donderdag 28 Nov. j.l. eene openbare bijeenkomst.
Deze werd geopend door den voorzitter der Afdeeling, den heer Van Schouwen.
De heer Kempers hield daarna eene inleiding over ‘Tucht en de Tuchtunie’ en
wekte, na een welsprekend betoog, op tot toetreding tot genoemde Unie, om te vormen
een Groep Harderwijk.
Na eene korte pauze trad de heer Van Schouwen op met het onderwerp
‘Spreekwijzen, legenden en volksrijmen’.
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Op onderhoudende wijze werden velerlei uitdrukkingen en spreekwijzen behandeld
en verklaard, die nog tegenwoordig in gebruik zijn, doch waarvan de oorsprong
veelal onbekend is.
Na een woord van dank van den voorzitter, werd de bijeenkomst, die zich in een
talrijk bezoek mocht verheugen, gesloten.
De Afdeeling telt thans 47 leden.
Het bestuur is samengesteld als volgt: K. van Schouwen, voorzitter; J.H. Staal,
secretaris; Mr. W.H. Gesner van der Voort, penningmeester; mevr. Vitringa, geb.
Wieringa, H. Belt, H.W.L. Hofdijk en S. Posthuma, leden.

Leiden.
Voor de Burger-Afd. en de Stud.-Afd. van het A.N.V. hield 23 Nov. Ds. H. van
Broekhuizen, uit Pretoria, een lezing over ‘Heden en Toekomst van Zuid-Afrika’.
Nadat Prof. Heeres als voorzitter der Burger-Afd. de aanwezigen had toegesproken,
vooral de Stud.-Afd. van het A.N.V. dankend voor haar vele bemoeiingen zoo in
deze als in andere zaken, nam Ds. Van Broekhuizen het woord. Al had spr. vroeger
grootscher verwachtingen gehad, tegenwoordig schijnt de toestand werkelijk goed,
nu er een eigen grondwet is.
Toen Ds. v. Br. eenige jaren geleden naar Transvaal wilde mocht hij niet van Lord
Milner en bleef toen in de Kaapkolonie bij een kleine gemeente, die geen woord
Engelsch sprak. Boeren met Engelschen naam spraken Hollandsch. Daar kreeg spr.
de overtuiging, dat hoe meer men aan de taal vas houdt, hoe hechter de volksband
blijft. Van Kaapstad tot Pretoria komt men langs boerderijen van Hollandsch
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sprekende Afrikaanders. De grond is dus in hun handen. Ook recht ten N. van
Kaapstad waar geen trein gaat spreekt men Hollandsch. Het is wel eens goed, dat de
Hollanders dit hooren, die toch de zonderlingste opvattingen hebben. Een groot
contrast met Holland is ook dat het er soms niet regent van April tot November.
Allerlei andere plagen zijn er, maar daar kunnen juist de Engelschen niet tegen. De
kracht van het land ligt bij de boeren. Bij hen is de toekomst.
Zuid-Afrika is tegenwoordig één met een eigen Grondwet. Engeland kan inwendig
niets doen. De Hollandsch sprekende Afrikaner regeert de vier gewesten.
Moeilijk is de kafferkwestie. Voor 1 witman zijn er 6 kaffers. Daarom is het een
levenskwestie. Er wordt ontzettend veel zendingswerk gedaan. Geen land doet meer
aan zending. De kaffers ve menigvuldigen zich ontzettend snel. En nu juist het geheele
Aethiopische ras zich begint te roeten, staat het vast, dat ééns een reusachtige opstand
moet komen. En dit wordt een zeer bloedige strijd, al zullen de kaffers verliezen.
Tegen de boeren, die hun ras zuiver hielden zien ze op, maar niet tegen de Engelschen.
Generaal Hertzog is de man, die een oplossing zoekt voor deze kwestie als minister
van naturel.
Na de pauze de taalkwestie. Het Zuid-Afrikaansch is voor de boeren de mooiste
taal. Maar het Afrikaansch kan de Hollandsche moedertaal niet missen; want ze zijn
bij Holland nog maar een kind. Op de scholen en van den kansel hoort men
Hollandsch. Oorzaak van de hergeboorte der taal was de oorlog. Toen stonden dichters
op om de menschen te vertellen wat zij voelden. De Afrikaanders kunnen en mogen
den oorlog niet vergeten. De Afrikaander is trouw aan zijn taal en wil niet weten van
het bastaardgeslacht. Ds. v. Br. is er mee begonnen overal Hollandsche rekening en
Hollandsche taal te vragen, en nu volgen 200 groote grondbezitters zijn voorbeeld.
En de leveranciers doen het, want anders zien ze hun geld niet.
Die gebeurtenissen gedurende de crisis van een volk, doen gedichten komen als
van Jan Celliers. Men wil dat het kind in zijn taal wordt onderwezen, in zijn eigen
taal tot het einde toe. Daarom is er een normaalschool noodig. En in de derde plaats
een eigen universiteit.
Helaas is de handel in handen van de Engelschen. Daarom moeten de Afrikaanders
daarvoor worden opgeleid; ook voor technische vakken. Er is een goede kern in het
Afrikaansche volk, die het tot een groote natie kan maken. En daartoe moeten de
Hollanders helpen, door hun zonen naar Zuid-Afrika te zenden. En deze moeten dan
ook Afrikaanders worden. Want zoo ergens dan geldt daar Eendracht maakt Macht,
‘Ons vech saam’. President Kruger heeft gezegd: ‘Schept uit het verleden uw
toekomst’.
In Pretoria heeft men grond gekocht om daar een groot gebouw te zetten met
Hollandeche leeszalen en andere inrichtingen. Hiervoor is geld noodig en de
Hollanders behooren daarbij te helpen. Maar hoe het ook gaat, de toekomst is aan
de Afrikaanders, die den grond hebben. ‘Daar leef ons en sterf ons.’
Luide toejuichingen dankten den spreker, die zijn rede in 't Afrikaansch hield, dat
door allen zeer goed werd gevolgd.
***
Uit het bestuur zijn getreden de heeren C. de Bruyn M. Czn. en J.H. Kramers. In hun
plaats zijn gekozen de heeren K.Th. Beets en H.J. Smidt.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Neerlandia. Jaargang 17

H.C. Hartevelt, voorzitter; K.Th. Beets, ondervoorzitter; mej. J. Greidanus,
secretaresse; A.C. Pekelharing, penningmeester; A.J. Enschedé, A.H. Nooy van der
Kolff en H.J. Smidt, commissarissen.
In Januari zal het bestuur een Afdeelingsvergadering bijeenroepen, waarin het o.a.
eenige reglementswijzigingen wenscht voor te stellen. Tijd en plaats en nadere punten
van behandeling zullen in de Leidsche studentenpers en door aanplakking op de
gebruikelijke plaatsen nader worden bekend gemaakt.

Schiedam (Jongel.-Afd.).
7 Dec. hield deze Afdeeling een propaganda-avond.
De voorzitster, mejuffrouw J. Norenburg, opende de vergadering met een korte
toespraak, waarin zij alle aanwezigen hartelijk welkom heette, inzonderheid de talrijke
gasten, die uit Den Haag, Hellevoetsluis en vooral uit Rotterdam, overgekomen waren
om dezen avond met hun tegenwoordigheid op te luisteren.
Tevens bracht zij hartelijken dank aan den heer W. Leverstein, van Rotterdam,
die de Afdeeling steeds met raad en daad ter zijde stond.
De heer Leverstein hield een rede over: ‘Wat wil het A.N.V.?’ in 't bijzonder over
de beteekenis der Jongelieden-Afdeelingen.
Hierop wisselden muziek- en zangstukjes elkaar af, tot de rustpoos aanbrak, waarin
ijverig propaganda gemaakt werd.
Een twaalftal nieuwe leden traden toe.
Staande werd het Verbondslied gezongen.
Tot slot een leuk tooneelstukje: ‘Als men een meisje fopt’, dat keurig door leden
der Rotterdamsche Jongel.-Afd. met grooten bijval werd uitgevoerd.

Utrecht (Jongel.-Afd.).
In de eerste alg. verg. dezer jongste Jongel.-Afd. gehouden 14 Dec. werden tot
bestuurders gekozen mej. J. Brooshooft, voorzitster; de heer H.G.C. Cohen Stuart,
secretaris; mej. A. van Overbeek de Meijer, penningmeesteresse; mej. G.A. Gischler,
2e voorzitster; en de heeren G.Z.A. Croiset van Uchelen, L. Einthoven en J.W. Beijen.
Binnenkort zal voor de leden een voordracht met lichtbeelden worden gehouden
door den heer E.C. Abendanon, mijn-ingenieur, over Midden-Celebes en een lezing
door Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk over de ‘Vredesbeweging’.

Nederland op zijn best.
Ned. verpleegdienst.
Uit Saloniki werd aan het Alg. Hbld. geschreven:
De Grieksche dagbladen maken in lange artikels veel ophef van de Nederlandsche
ambulance, die de beste moet zijn van alle die te hulp zijn gekomen. Een dragoman
vertaalde mij die artikels, waarin o.a. de bewondering werd uitgesproken over het
werken en sloven der Nederlandsche verpleegsters bij de verpleging der patiënten.
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Kunst.
De Nederlander, Albert van Raalte, kapelmeester aan de Opera te Leipzig, is voor
het eerst in een opera-voorstelling als dirigent van het Leipzigsch orkest opgetreden,
bij de opvoering van Mozart's ‘Les petits riens’. De Leipziger Abendzeitung schreef:
‘Der junge Niederländer zeigte sich beherzt und tüchtig.’
- Onze landgenoot Niel Vogel heeft op zijn rondreis in Duitschland met zijn
zelfgebouwde viool en de viola d'amore een groot succes. De Weimarer Zeitung
roemt zijn ‘vollendetes, feinsinniges Spiel’ en de aangrijpende volle, weeke tonen
van zijn instrument.

Nijverheid.
Dat de namen van ondernemende Nederlandsche firma's in het buitenland niet
onbekend zijn, blijkt uit het volgende.
De Roemeensche Regeering heeft aan de firma R.S. Stokvis & Zonen Ltd., te
Rotterdam, opgedragen de levering van de petroleum-pijpleiding van Baicoi
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naar Konstàntza, voor de somma van 11,733.383 ley. Een ley is gelijk aan één franc.
Van de hierboven genoemde twee plaatsen is Baicoi een plek waar
petroleumbronnen aanwezig zijn. Konstantza is de havenplaats, vanwaar de
verscheping geschiedt. De afstand tusschen beide plaatsen is 180 K.M.
- De Ned. Ind. Tankboot Mij. heeft kort geleden het motorschip Juno in de vaart
gebracht, wier machineriën vervaardigd zijn door de Ned. Fabriek van Werktuigen
en Spoorwegmaterieel te Amsterdam.
De voor- en achteruitbeweging van het schip wordt door onmiddellijke omkeering
van den motor verkregen in 9 seconden.
De omkeerbeweging is grootendeels gelijk aan die, welke reeds op vroegere
scheepsmotoren van de Nederlandsche fabriek werden toegepast, met name op

Nederlandsche passagiers motorboot A l k m a a r voor de binnenvaart, uit de Kromhoutfabriek.

de Vulcanus en de Sembilan. De Vulcanus was niet alleen de eerste, door de
Nederlandsche Fabriek gebouwde omkeerbare scheepsdieselmotor, maar ook de
eerste voor een zeeschip, dat in de wereldvaart werd gebracht.
***
De reeds zoovele jaren bestaande dienst tusschen Alkmaar en Amsterdam begon
behoefte te krijgen aan nieuwer materieel en de geestkrachtige leiders van de Alkmaar
Packet besloten met iets geheel nieuws voor den dag te komen.
Om een groot schip in de vaart te brengen ging niet zoo gemakkelijk, daar de Zaan
tusschen de Zaandammersluis en Wormerveer gemiddeld hoogstens 2 M. diep is,
terwijl een passagiersboot voor een 1000 à 1500 passagiers toch al gauw 2 à 2.5 M.
diepgang moet hebben.
De bouwers van de Alkmaar on wierpen in overleg met de Kromhout Motoren
Fabriek een motorboot, voortbewogen door 3 schroeven, ieder door een afzonderlijke
machine te drijven.
De Alkmaar heeft 3 dekken. De voorkajuit is in Oudhollandschen stijl betimmerd
met Delftsche tegels, gezellige hoekjes en verscheiden tafels en maakt een zeer
prettigen indruk.
Op het eerste dek is de eerste klas voor, de tweede achter, terwijl zich op het tweede
dek vooraan een salon, stijl Lodewijk XV en achter een eenvoudig betimmerde
deksalon bevinden.
Op het derde dek zijn een overvloed van banken aangebracht, terwijl alle dekken
zooveel mogelijk door glazen schotten tegen wind beschermd zijn.
De Alkmaar kan ongeveer 1000 personen een zitplaats bieden, een grooter aantal
personen kan vervoerd worden.
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De krukken voor vóór- en achteruit en ter regeling van de snelheid zijn alle
samengebracht op een verhooging midden achter in de machinekamer opgesteld,
zoodat één man de 3 machines kan bedienen. Een drievoudige telegraaf brengt de
bevelen van den stuurman aan den machinist over.
Op de reis Amsterdam - Alkmaar, welke ten hoogste 3 uur 15 min. duurt, is het
verbruik der machines totaal ongeveer 110 K.G. ruwe olie.
De Alkmaar, die zeker een geheel nieuw type passagiersboot vertegenwoordigt,
deed haar proeftocht 5 Oct. j.l. en werd den dag daarop reeds voor goed in dienst
gesteld, zeker wel een bewijs, dat schip en machines tot volkomen tevredenheid van
besteders en bouwmeesters werkten.

Vlaanderen
Uit onze Takken.
A a l s t . Voor een vrij groot aantal belangstellenden werden een vijftal lessen van
Hooger Volksonderwijs gegeven die 11 Nov. aanvingen en verder iederen Maandag
in de Stedelijke Zaal van het Belfort werden gegeven.
Achtereenvolgens traden op:
1. Mr. Alfons van Roy, uit Gent, die handelde over Hendrik Conscience, en hem
vooral beschouwde als opwekker van het Vlaamsch nationaliteitsgevoel.
2. Dr. Robert Foncke, leeraar te Mechelen, die sprak over den Vlaamschen
Renaissance-dichter Justus de Harduyn.
3. Dr. M. Basse, leeraar te Gent, die een leerrijke voordracht hield over ‘De
Gezusters Loveling als dichteressen’.
4. Dr. Aug. Borms, leeraar te Antwerpen, die het onderwerp ‘In Peru’, behandelde.
5. Dr. H. de Stella, hoogleeraar te Gent, die veel bijval bekwam met een rede over
‘De geneeskunde in de Kunst’.
De twee laatste lessen werden door lichtbeelden opgeluisterd.
L e t t e r k u n d i g e e n We t e n s c h a p p e l i j k e A f d e e l i n g .
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Na een gedwongen rust van eenige weken werden de zittingen 14 Dec. hervat met
een zeer belangwekkende voordracht van den heer ingenieur Pamphile Nijs, voorzitter
van den Tak, over Stoomturbines.
In dezelfde zitting werden de heeren Nathalis Heyndrickx en Gustaaf van Nuffel,
de eerste tot voorzitter, de tweede tot secretaris van de Letterk. Afdeeling gekozen,
in vervanging van de heeren Valery D'Hondt en Jules de Vuyst, die gedurende een
ruim tijdperk deze bedieningen tot ieders voldoening hebben vervuld, maar door hun
betrekking werden genoodzaakt ontslag te nemen.
B r u g g e . De Tak liet in de laatste tijden weinig van zich hooren. Thans is er nieuwe
belangstelling.
Een aantal nieuwe leden lieten zich inschrijven (weldra wordt gehoopt dat het
honderdtal zal worden bereikt) en van alle zijden wordt er flink propaganda gemaakt.
De verleden jaar opgerichte afdeeling ‘Leestafel’, valt al meer in den smaak. Ook
inzake Vlaamsch tooneel hoopt men tot een bevredigende oplossing te komen.
In de commissie, ingesteld om Hyp. Meert's antwoord aan Destrée te verspreiden,
heeft ook een afgevaardigde van het A.N.V. zitting.
Op den kunstavond van 24 Nov. wist Dr. De Gruyter de aanwezigen te boeien met
brokstukken uit H. Gorter, Hegenscheidt, Gezelle, Van Deyssel en Heyermans.
8 Dec. sprak E.H. Hugo Verriest voor een talrijk en uitgelezen publiek over ‘Schoon
Volk’. De heer Gouverneur der Provincie en mevr. Janssens de Bisthoven woonden
de voordracht bij. Zooals altijd genoot spr. grooten bijval.
Het bestuur (met Dr. Hansen, den nieuwen voorzitter, aan het hoofd) hoopt in het
nieuwe jaar de gewekte belangstelling te kunnen gaande houden.
De Tak beschikt nu over een prachtig lokaal, dat voor de Brugsche
Vlaamschgezinden een waar tehuis moge worden, n.l. de ‘Witte Saeijhalle
(Schouwburgplein 33). Van nu af liggen daar door toedoen van den Tak ter lezing
de voornaamste dag- en weekbladen, daarbij nog de Vlaamsche strijdbladen en ook
‘La lutte Wallonne’.
Indien alle Vlamingen die Brugge bezoeken, deze instelling ondersteunen, dan
hebben ook de Bruggelingen weldra hun ‘Vlaamsch Huis’.
G e n t . 18 Nov. sprak Dr. O. van Hauwaert, leeraar aan het Kon. Athenaeum, over
‘Het rijk der verbeelding’ met lichtbeelden.
Na te hebben aangetoond dat onze eeuw geen schooneren eeretitel te verwerven
heeft dan ‘Eeuw van het kind’, wees de spreker op zoo menige verkeerde opvatting
die nog gang heeft in de opvoeding, bij het onderwijs, in de school. Hij bleef stilstaan
bij het opstellen, gaf staaltjes van verkeerd begrepen stelonderwijs en bewees ons
dat het bij dit onderwijs vooral aankomt op ontwikkeling van opmerkingsgeest en
gevoel voor het schoone en het goede. Na verscheidene wijzen te hebben aangewezen,
waarop deze kunnen opgewekt en ontwikkeld worden, maakte de voordrachtgever
zijn geboeide toehoorders bekend met een poging in die richting in Duitschland door
de grootste schilders aangewend. Hij deed aan onze oogen een prachtige reeks
lichtbeelden voorbijgaan van foto's gemaakt naar schilderijen die spreken tot het
kind in kinderlijke en toch zeer dichterlijke taal; die de fantasie van kleine en... groote
kinderen opwekken en de spreker deed ons daarbij leven in het rijk van verbeelding
en gevoel, gaf ons op praktische en aangename wijze een uitstekende les in
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opvoedkunde, waarvoor hem hier in naam zijner talrijke toehoorders, innig dank
wordt gezegd.
M e c h e l e n . In de afd. ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ traden op de heeren
Collaer, hoogstudent, over ‘De Hedendaagsche Fransche muziek’; Dr. Foncke met
zijn ‘Letterkundige Figuren’ (4 lessen) en Dr. Peremans over ‘Ziekenverpleging’.
Prof. Dr. Vermeylen gaf vier lessen met lichtbeelden over Rubens. Hij slaagde er
in de kunst van den grooten Vlaamschen meester te leeren kennen en waardeeren
door een talrijk gehoor.
In 't Verbond zelf hield Dr. Maurits Sabbe een voordracht over ‘Een Bulgaarsch
dichter’. Hij toonde ons op treffende wijze de punten van overeenkomst in de
Bulgaarsche en Vlaamsche Beweging aan.
O o s t e n d e . De winterwerkzaamheden werden 30 Oct. geopend door den heer L.
Delpire, van Brussel, met een belangwekkende voordracht over de eerherstelling van
Jan Coucke en Pieter Goethals, martelaars van ons gerecht.
13 Nov. trad Dr. Miele, van Gent, op met ‘Een reisje om de Wereld’, opgeluisterd
met prachtige lichtbeelden.
21 Nov. Alg. vergadering, verkiezing van 't bestuur met Dr. Eugeen van Oye als
voorzitter.
27 Nov. Voordrachtavond met Gust. Vanhecke, van Antwerpen, die op uitmuntende
wijze brokken uit Ibsen's Peer Gynt voordroeg.
Mejuffr. Decloedt speelde met veel talent eenige pianostukken uit de Peer Gynt
Suite van Grieg.
6 Dec. kwam Dr. Raf. van Oye, oogarts, weer aan de beurt met een belangwekkende
voordracht over ‘Oude en Moderne Erfelijkheidstheoriën’.
11 Dec. vierde openbare voordracht. De heer Jan Staal, van Gent, sprak op boeiende
wijze over Multatuli.
S i n t N i k o l a a s . In een algemeene vergadering sprak officier Wittenberge over
's lands weerbaarheid.
Een aantal openbare en kostelooze voordrachten, te geven door Dr. J. Persijn,
zullen in den loop van den winter worden ingericht.

Oost- en West-Indië.
Een eigen orgaan voor Groep Nederlandsch-Indië.
In het laatste December-nr. kon nog, even voor het ter perse gaan, bericht worden
dat het Groepsbestuur in Ned. Indië besloten had weder een eigen orgaan op te richten.
De overwegingen, welke daartoe leidden, zijn hoofdzakelijk de volgende:
1o. Voor een opgewekt vereenigingsleven is gedachtewisseling tusschen de leden
onderling en tusschen Groepsbestuur en leden noodig; wel bestond er eenige
samenwerking tusschen deze laatsten door de jaarlijksche samenkomsten van Groeps
en Afdeelingsbestuursleden, maar die kunnen slechts weinig uitwerken, ook doordat
het daar besprokene niet tot alle leden doordringt.
2o. Voor het oefenen van invloed op de openbare meening, in den geest van de
bedoelingen van het Verbond, is een Verbondsorgaan in Indië zelf noodig;
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voorlichting en beïnvloeding van die openbare meening is vooral noodig, omdat het
streven van het Verbond vaak met onwil of onverschilligheid wordt begroet.
Het algemeene Verbondsorgaan, Neerlandia, kan de behoefte aan dadelijke
behandeling, aan vaardigheid, ook aan plaatsruimte niet bevredigen. Neerlandia
omvat te veel en is daardoor voor Indië te eng. De Indische aangelegenheden kunnen
in het algemeene stamblad niet zoo uitvoerig besproken worden als met het oog op
het Indische publiek noodig is, en de zetel van uitgave mag niet zoo ver van Indië
verwijderd zijn.
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Er zal nu een proef genomen worden met het uitgeven van een maandblad, dat een
8 tot 12 bladzijden zal beslaan, in het formaat van het vroegere Indische bondsblad
‘Ons Volksbestaan’ of van Neerlandia. Het zal ‘Tropisch Nederland’ heeten en
verschijnen telkens 14 dagen na de verspreiding van Neerlandia in Indië.
Het maandblad zal door een zelfstandige Redactie worden geleid en beheerd. Deze
zal de gelegenheid openstellen om in het blad a l l e voor den Nederlandschen stam
in 't algemeen, maar ook voor Indië in 't bijzonder b e l a n g r i j k e o n d e r w e r p e n
te bespreken.
Er wordt gerekend op inteekening op het blad van de zijde der Verbondsleden,
naast de gebruikelijke lidmaatschapsbijdrage. Voor hen zal het inteekeningsbedrag
f 2.- per jaar bedragen. Niet-leden kunnen voor f 4.- 's jaars inteekenen.
In een uitvoerig, toelichtend rondschrijven, gericht aan de Afdeelingsbesturen en
de Groepsvertegenwoordigers in Indië - waaraan wij bovenstaande mededeelingen
ontleenen - is door het Groepsbestuur kennis gegeven van de oprichting, het streven
en de bedoelde inrichting van het Indische orgaan.
De Redactie van Neerlandia roept aan ‘Tropisch Nederland’ een welgemeend
welkom toe, doch hoopt tevens dat het algemeene Verbondsorgaan niet verstoken
zal blijven van d i e mededeelingen van het Groepsbestuur in Indië, welke getuigenis
afleggen van het Verbondswerk in onze Oost; de leden in Nederland zelf en zij die
over de geheele wereld verspreid zijn, moeten ook met Indië voeling blijven houden.

Het eigen blad van de Groep Indië.
(Ingezonden).
Wat eene verbazing aan deze zijde van den Oceaan, toen we het October-nummer
inzagen en daaruit kennis namen van het ingezonden stuk van den heer Valette.
Hoewel we volkomen overeenstemmen met zijne zakelijke mededeelingen, is de
slotsom, waartoe men hier gekomen is, eene andere.
Wanneer dan ook begin December het eerste nummer van de ‘Mededeelingen’
zal verschijnen, verwijzen we kortheidshalve naar den inhoud daarvan, om te doen
zien, dat er nog eene commissie gevonden is, die het voorstel van de Afdeeling
Buitenzorg overneemt.
Over het al of niet noodige valt alleen te oordeelen i n het land, i n de omgeving
zelf. En wanneer men dan zal kennis nemen van alles, wat onze volle aandacht eischt,
dan is daarmede de reden verklaard, dat we het, niettegenstaande het lot van O.V.
nog maar weer eens zullen beproeven. Neerlandia als middel tot gedachtenwisseling
tusschen de leden in Indië is daartoe minder geschikt. Heen en terug, alles inbegrepen,
duurt vraag en antwoord 3 à 4 maanden. Dat is te lang.
Er is hier een instuifavond geweest ter eere van de familie Van Deventer, waar al
het inlandsche intellect van Batavia vereenigd was. Naast Verbondsleden waren daar
de leerlingen van de inl. artsenschool, van de inl. rechtsschool en van de school tot
opleiding van inl. officieren. Daar waren dokters, djaksa's, patih's, wedono's, inl.
luitenants; daar is voorgedragen in onberispelijk Nederlandsch, daar zijn
oud-Javaansche dansen gegeven in historische costuums.
Het Nederlandsch was er het voermiddel van de gedachten dezer meer
ontwikkelden; op dien avond van allen.
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Die eerste - in haar soort nog eenige avond - vormt eene inleiding tot eenen
breederen werkkring voor onze Groep, doch dat kan alleen krachtig gebeuren door
eigen middelen, vóór de indrukken verflauwd zijn. De geleidelijke samenwerking,
ineenvloeiing der rassen of als ik het woord gebruiken mag ‘associatie’, is daar
ingeleid.
Welnu, we hopen onder den drang van het krachtig ontluikend leven hier, overal
onder onze inlandsche mede-onderdanen, genoeg stof te vinden, om korte, krachtige
bulletins en het ook noodige propaganda-werk te vereenigen, tot een bescheiden
maandblad: Tropisch Nederland.
M e e s t e r C o r n e l i s , Nov. 1912.
KOOY.

Lijst van bestuurders en vertegenwoordigers der Groep Ned. Indië.
Groepsbestuur.
H.E. Steinmetz, voorzitter.
J. Dinger, onder-voorzitter.
A.R. Hazenberg, secretaris-penningmeester, Kebon Sirih 81, Weltevreden.

Leden.
M. Middelberg, J.E. Bijlo, Dr. J. Noordhoek Hegt, A. Tigler Wijbrandi, mej.
J.A. Binger, J. Soutendam, Dr. W. van Lingen, Dr. D.A. Rinkes, J.W. Roessingh
van Iterson.
A d m i n i s t r a t e u r : J.F.J.K. van Deun.

Afdeelingsbesturen.
Afdeeling Batavia.
H.A. Hissink, voorzitter.
W.E. Asbeek Bruse, onder-voorzitter.
A.H. Kooyker, secretaris-penningmeester, Kramat 19, Weltevreden.

Leden.
J.M.H. van Oosterzee, J.H. Jacobs, O.R.A. Michelsen, R.M.A. Dhipokoesoemo,
Mr. J.C. Kielstra, K.F.E. Gerth van Wijk en J.J. Palm.
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Afdeeling Buitenzorg.
Mr. A.B. Cohen Stuart, voorzitter, tevens waarn. secretaris.
Mr. J.J.W. Eekhout, penningmeester.

Leden.
Mej. L.Ch. Slot, Dr. M. Kerbosch en P.J. Gerke, laatstgenoemde tevens
commissaris voor boekerij en volksleesgezelschap.

Afdeeling Semarang.
Z. Stokvis, voorzitter.
Mevr. M. Hoezoo, Mac Gillavry, secretaresse.
A.K.M. Martis, penningmeester.

Leden.
Mej. J.E.G. van Lookeren en Dr. J.J. van Ronkhuyzen.

Groepsvertegenwoordigers zijn:
a. Voor Java:
te Serang: Mr. Dr. Heijman.
te Cheribon: G.J. de Bode.
te Soekaboemi: H.Ch.H. Weegner en J. van Schouwenburg, houtvester.
te Tjimahi: J.B. Kampschuur.
te Tasikmalaja: P.J.A. van Neer.
te Tjilatjap: H. Hooyer.
te Magelang: J.E.G. van Lookeren.
te Ambarawa: J.L.A.M. Deinges Bruininga.
te Madioen: J. Hofland.
te Toeloeng Agoeng: G.A.R. van Maanen.
te Temanggoeng: J.C. Kummer.
te Soerabaja: Dr. J.W. van Bart.
te Malang: D.G.C. Heldring.
te Sidoardjo: Dr. Ch.G. Cramer.
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te Besoeki: A. Westhoff.

Neerlandia. Jaargang 17

14
te Banjoewangi: H.P. Timmers Verhoeven.
te Djatiroto: ........................
te Macara-Enim: J.F.A. Scheuler.
te Bandoeng: W. Lubberink.
te Grabogan: H.A. de Santy.

b. Voor Sumatra:
te Sabang: H. van Stipriaan Luiscius.
te Koeta Radja: J. Boon.
te Medan: Mr. H. Rahder.
te Palembang: Mr. F.A. Versteegh.
te Blinjoe (Banka): Dr. W.K. Tehupeiory.
te Padang: J. Snellen van Vollenhoven.
te Fort de Kock: L.C. Westenenk.

c. Voor Borneo:
te Pontianak: P. Hoedemaker.

d. Voor Celebes:
te Makasser: A.G.H. van Sluys.

e. Voor Timor:
te Koepang: F.C. Vorstman.

f. Voor Amboina:
te Amboina, tijdelijk: J.C. Latumanuroy.

Neerlandia. Jaargang 17

Inzameling van geld in Indië ten behoeve van Curaçao, Bonaire en
Aruba.
Even voor het afdrukken van het December-nr. kon nog onder het hoofd ‘Ingekomen
gelden voor de noodlijdenden op Bonaire en Aruba’ gemeld worden, dat ook Groep
Ned. Indië eene inzameling is begonnen. In een algemeen verspreide en in een in 't
bijzonder tot de Groepsvertegenwoordigers in Indië gerichte oproeping wordt op de
nooden in de West-Indische eilanden gewezen en stelt het Groepsbestuur, in
vereeniging met den Vertegenwoordiger in Indië van de Vereeniging ‘Oost en West’,
zich beschikbaar voor het inzamelen en overmaken aan het Hoofdcomité in Nederland
van giften voor de noodlijdende stamgenooten in de West.
Gelden voor dat doel kunnen worden overgemaakt aan den Vertegenwoordiger
van ‘O. en W.’, aan de vier Afdeelingssecretarissen (te Batavia, Buitenzorg, Bandoeng
en Semarang) en aan den Groepssecretaris te Batavia, alsmede aan de
Groepsvertegenwoordigers.
Moge de uitslag van dezen oproep even mooi zijn, als die voor de schaden
veroorzaakt door de 1911-najaars-stormen in de Provinciën Zeeland en Zuid-Holland;
dan zal ook in onze West nog heel wat lijden gelenigd kunnen worden.

De verbetering der haven van Curaçao.
Door den Gouverneur is bij zendbrief aan den Kol. Raad medegedeeld, dat ter
verbetering van de haven en in het belang van de scheepvaart het volgende zal worden
gedaan:
De havenmond zal worden verbreed tot op 80 M. en uitgediept tot op 10.80 M.
beneden Curaçaosch peil.
Het rif in het Schottegat tegenover de uitmonding van de St. Annabaai zal worden
opgeruimd.
Ter verbetering van de havenverlichting zullen verschillende maatregelen genomen
worden.
Op de gronden van Mundo Nobo - die daarvoor geschikt werden geacht door eene
commissie, bestaande uit den Commandant der Scheepsmacht in de Caraibische Zee,
den waarn. directeur der Openbare Werken en den Kapitein-Commandant der troepen
- zal worden gebouwd een nieuw kruithuis met wachterswoning; terwijl het oude
kruithuis, met het gouvernementsterrein, waarop dit staat, is overgedragen aan de
firma S.E.L. Maduro & Zonen, in ruil voor het in het Schottegat gelegen eilandje
Negropont, en met bijbetaling van f 7000.- voor de kosten van een nieuw kruithuis;
alles onder beding, dat er langs dit terrein steigers of kaden voor een kolenstation
zullen worden aangelegd, waarmede binnen een jaar een aanvang moet zijn gemaakt.
Ter verbetering van de kustverlichting zullen worden aangebracht een nieuw licht
op Klein-Curaçao; en een licht op den Noord-Westpunt van Curaçao; waarvoor op
de begrooting van 1912 de gelden waren toegestaan.

Struisvogelteelt op Curaçao.
Te Amsterdam is opgericht het struisvogelpark ‘Alberdina’, met het doel in de kolonie
Curaçao struisvogels aan te kweeken en handel te drijven in deze vogels en hunne
veeren. De vennootschap werkt met een kapitaal van f 75.000.-. Dit is nu reeds het
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tweede struisvogelpark, dat te Curaçao opgericht werd in 1912, blijkbaar heeft men
van de struisvogelteelt goede verwachtingen.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche brieven.
V.
Afrikaansch en Nederlandsch.
Afrikaansch en Nederlandsch, of zooals men hier gewoonlijk zegt: Afrikaansch en
Hooghollandsch; al lang heeft het mij in de vingeren gekrieweld om daarover te
schrijven. De lust was er ten volle, maar de moed niet, want het is een netelig
onderwerp en al heb ik er een beetje studie van gemaakt, toch kom ik nog telkens
voor toestanden en feiten te staan, die mij onbegrijpelijk zijn.
Wat mij het eerst hier is opgevallen, is dat elke Afrikaner zoodra hij met iemand
in aanraking komt, die het zoogenaamde Hooghollandsch praat, onmiddellijk in die
taal zal antwoorden. Dit maakt natuurlijk het gesprek tusschen een Hollander en een
Afrikaner niet gemakkelijker, want hoe bedreven de laatste ook in het Hollandsch
mag zijn, zijn spreektaal is het niet en het mondt hem daarom niet vloeiend.
De meeste Hollanders daarentegen spreken veel te weinig Afrikaansch met
beschaafde Afrikaners, waarvan het gevolg is dat zij hun Afrikaansch leeren van den
huiskaffer, wel het laagste Afrikaansch dat men zich kan denken.
Een moeilijkheid ook bij het behandelen van dit onderwerp is het kiezen van den
juisten naam. Ik heb hierbij niet het oog op den welenschappelijken naam voor den
vorm van het Nederlandsch, die hier inheemsch is - ik geloof dat die strijd reeds lang
is uitgestreden en dat niemand meer van Kaapsch-Hollandsch zal spreken; - doch op
den gewonen naam die leeken aan deze taal zullen geven.
Zooals ik reeds heb gezegd, spreken de meeste menschen hier van Hooghollandsch,
doch velen jongen Afrikaners is deze betiteling pijnlijk. Zij meenen dat dan het
Afrikaansch noodzakelijkerwijs Laaghollandsch of Piathollandsch moet worden
geheeten, en meenen dat men hierdoor de minachting, waarin het Afrikaansch bij
sommigen in Zuid-Afrika nog verkeert, voedsel geeft. De afstand van
kombuis-Hollandsch en Laaghollandsch is niet zoover, zullen zij betoogen. Ik geloof
niet dat Hollanders die van Hooghollandsch als tegenstelling van het Afrikaansch
spreken, daarmee eenige minachting willen betuigen, maar kan mij daarom toch het
argument van deze jonge Afrikaners verklaren: er zijn nog al te veel Afrikaners, die
hun eigen moedertaal verachten en U bij elke gelegenheid zullen antwoorden, dat
zij niets liever zouden willen dan Hooghollandsch praten, doch dat hun dit onmogelijk
is. Van Afrikaansch echter
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willen zij niets weten en het gevolg daarvan is dat zij heel den dag en met ieder
Engelsch spreken.
Onder de jonge Afrikaners weer zijn enkele tegenstanders van het Hooghollandsch,
menschen die het wel goed meenen, doch te kortzichtig zijn om het gevaar in te zien
dat men zou loopen, wanneer men thans reeds overging tot het officieel erkennen
van het Afrikaansch bij het onderwijs, de wetgeving, enz. Die jonge Afrikaners
hebben weer een anderen naam uitgevonden voor het Nederlandsch. Zij spreken van
het Hollandsch van Holland, een naam waartegen niemand bezwaar zal hebben. Of
wel zij zeggen de taal van Amsterdam. In die uitdrukking nu schuilt een zekere
minachting; want ook hier weet men dat het echte Amsterdamsch, zooals b.v. Querido
dit heeft weergegeven in zijn Jordaan, nu niet het voorbeeld is van beschaafd en mooi
Nederlandsch, hoe kernachtig en schilderachtig de uitdrukkingswijze der Jordaners
ook moge zijn.
Dit laatste slag van Afrikaners heeft Generaal Hertzog eens ingelicht. Hij heeft
een brief ontvangen van iemand wonende nabij Oudtshoorn, waar een der weinige
bladen uitkomt, welke geheel in het Afrikaansch worden geschreven. Blijkbaar heeft
deze persoon Gen. Hertzog een brief geschreven, waarin hij hem heeft gevraagd of
het nu nog geen tijd was om het Afrikaansch officieel te erkennen.
Natuurlijk is deze vraag ook voor Nederland en de Nederlandschsprekenden over
geheel de wereld van belang en men zal mij daarom toestaan, hier Gen. Hertzog's
antwoord uitvoerig weer te geven. Ik verwacht wel, wanneer dit ronde antwoord van
den man, die niet gewoon is een blad voor zijn mond te nemen, meer bekend wordt,
dat er hier en daar nog wel meer over zal worden geschreven in Zuid-Afrika, want
deze kwestie is en zal voorloopig wel blijven: een brandende kwestie. De pennen
zullen hierover weer in beweging komen.
Teekenend voor den geest van Gen. Hertzog is wel dat zijn uitvoerig antwoord
blijkens de dagteekening is opgesteld in den trein van Kaapstad naar Pretoria in het
laatst van September, nadat hij een lange rondreis in de Kaap achter den rug had.
De Generaal dan zegt in de eerste plaats dat niemand eraan kan twijfelen dat de
taal van Amsterdam, ‘zooals U het noemt’, d.w.z. de Nederlandsche taal, zooals in
Nederland gesproken, met al haar eigenaardigheden de onze zal worden. ‘Wij hebben
in Zuid-Afrika twee vormen der Nederlandsche taal, van welke geen een eigenlijk
Nederlandsch is, om de eenvoudige reden dat zij beide - de een in meer de andere
in mindere mate - doordrongen zijn van onze Afrikaansche eigenaardigheden van
volkskarakter en landelijke omstandigheden.’
De officieele taal sluit zich nauw aan bij het Hollandsch, Nederlandsch, doch die
aansluiting is meer gelegen in vorm dan in inhoud.
Dan zegt hij verder: ‘...Toch is het zeer verkeerd haar te beschouwen als een taal
die ons volk vreemd is en dus minder recht van bestaan heeft (hier in Zuid-Afrika).
Zij is in de eerste plaats een taalvorm die geen Afrikaner, wanneer hij haar heeft te
lezen, vreemd vindt wanneer geschreven door een Afrikaner schrijvende als Afrikaner.
Zij is in de tweede plaats de taal gesproken van den kansel..., terwijl zij tevens de
taal is die haast elk persoon, die in het Hollandsch een brief opstelt voor hem plaatst
in zijn geest als model, waarnaar hij zijn stijl richt.’
‘Wat nu betreft onzen tweeden taalvorm - onze Afrikaansche taal - zoo voel ik
mij ervan overtuigd dat zij zich nader aansluit bij het Afrikaansche volkskarakter,
omdat zij ontsprongen is op zuiver Afrikaanschen bodem als de echte uiting van de
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Afrikaansche behoeften en gemoedstoestanden. Onder de gegeven omstandigheden
zou zij een grooter recht van bestaan hebben dan het officieele Hollandsch....Ik ga
verder en zeg niet alleen dat zij een recht van bestaan heeft, maar dat geen Afrikaner
er zich over hoeft te schamen haar te erkennen, te spreken en te schrijven als zijn
taal en ik hoop zelfs dat ons volk meer en meer tot het besef zal komen van dat goede
recht van het Afrikaansch....Ik wensch hier op te merken dat de afbreuk en het onrecht
in het verleden aan het Afrikaansch gedaan grootendeels zijn toe te schrijven aan de
verkeerde opvatting welke Afrikaners ten opzichte van dit laatste zijn toegedaan
geweest. Aan den eenen kant toch hadden wij de voorstanders van het Hollandsch,
die dikwijls meenden dat wij geen recht hadden woorden van eigen oorsprong ons
toe te eigenen en te gebruiken...en met verontwaardiging woorden, spreuken en
idiomen van zuiver Zuid-Afrikaanschen oorsprong met minachting afkeurden.
Gelukkig zijn degenen die er vandaag nog zoo over denken, nog maar weinig in getal
en komt ons volk meer en meer tot zijn nationaal recht. Aan den anderen kant zijn
ook de voorstanders van het Afrikaansch niet zonder zonde gebleven in dit opzicht.
Zij toch hebben juist het andere uiterste gekozen en hebben dikwijls door hun
schrijven het laten verstaan alsof het Afrikaansch in geen verband stond of behoorde
te staan met het Hollandsch of het Nederlandsch, zoodat onechte woorden, platte
uitdrukkingen of slechte zinsbouw, door hen werden aangewend of gebruikt en liefst
voorgesteld als zijnde de eigenaardigheden van de Afrikaansche taal. Ook hierin
weer is gelukkig verandering gekomen, een verandering die wij te danken hebben
aan het gezonde verstand en de opvoeding van zoovelen onzer bekwame jonge
Afrikaners, zoodat het Afrikaansch vandaag steeds aan het stijgen is in de achting
van ons volk. Ongelukkig bestaat er nog niet die eenparigheid van meening omtrent
haar vorm en die vastheid die een essentieel vereischte is voor een taal om als de
landstaal te kunnen gelden en het is mijns inziens juist hierin gelegen dat de
Hollandsche taalvorm voor Zuid-Afrika vandaag nog de voorkeur verdient als
officieele taal Eerst dan wanneer het Afrikaansch die vastheid heeft bereikt, die
vandaag in het bezit is van de Hollandsche taal zal zij het recht hebben de plaats in
te nemen van haar zustervorm in de Unie.’
‘Indien U mij nu vraagt wat in de toekomst zal geschieden, dan meen ik te moeten
zeggen dat ik er geen twijfel aan heb dat het Afrikaansch het van den Hollandschen
taalvorm zal winnen, doch dat het zal geschieden door langs een natuurlijken,
vreedzamen weg, louter door de grootere mate van inherente kracht en frischheid
door haar bezeten in vergelijking met de oudere en meer convenlioneele zuster, welke
zich terzelfder tijd op natuurlijke en vreedzame wijze zal weten te schikken naar de
vereischten en den drang van het Afrikaansch naar mate deze taalvorm zich meer en
meer onder vaste regels stelt en de waardeering van ons volk afperst.
Langs dien weg, door wederzijdsche toenadering van Hollandsch en Afrikaansch
zullen die beide talen zich uiteindelijk oplossen in een gemeenschappelijke taal voor
Hollandschsprekend Zuid-Afrika. Dat te bereiken behoort het doel en streven te zijn
onzer dichters en prozaschrijvers.’
Tot zoover Gen. Hertzog.
De verhouding van het Nederlandsch tot het Afrikaansch in Zuid-Afrika is wellicht
nog nimmer zoo duidelijk uiteen gezet. En het is goed dat dit eens is gebeurd, want
de vraag waarom men nog niet is overgegaan tot het officieel invoeren van het
Afrikaansch wordt nog herhaaldelijk gedaan, zooals ik bereids schreef.
OU-BOET.
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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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[Allegorische troepen vertoond te Johannesburg]

Allegorische groepen vertoond te Johannesburg, onder leiding van Mevr. S. Deys-Draayer.
Voorste rij van links naar re chis: Schilderkunst (Mejuffr. S. Visee); Zuivelbereiding (Mejuffr. R.
Lubbers); Koloniën (Mevr. E. Wulfe), Mevr. S. Deys Draayer; en Letterkunde (Mejuffr. J. Leyds).
Achterste rij van links naar rechts: Muziek (Mej. T Lubbers); Handel (de Heer A. Leyds); Visscherij
(Mevr. Koetser); Landbouw (de Heer P.L.W. Lourens); Wetenschappen (de Heer A. Bryer); Mijnwezen
(de Heer J. Visee); Weverij (Mej. M. van Bruggen).
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Kunstzin onder Afrikaanders.
De Kaapstadsche correspondent van de Manchester Guardian maakt in een brief aan
zijn blad een paar opmerkingen over den kunstzin onder Afrikaanders, dit woord in
de beteekenis van Hollandsche Zuid-Afrikanen gebruikt. Hij doet het naar aanleiding
van de schenking van een kostbare verzameling schilderijen, waarvan wij in het
vorige nummer hebben gesproken, - schenking aan Zuid-Afrika van den heer Max
Michaelis, ‘een van de velen die in Zuid-Afrika een fortuin hebben gevonden en een
van het geringer aantal mannen, die Zuid-Afrika zijn gunst vergolden hebben.’
Hij vertelt dan, dat hij een tijd geleden in een van de schoone voorsteden van
Kaapstad aan een feestmaal verscheiden Parlementsleden heeft ontmoet, o.a. een
oude Boerenkommandant, die het tien jaar geleden de Engelschen bizonder
onaangenaam had gemaakt. Het gesprek kwam op Lord Lansdowne's Holbein, die
voor een £ 100.000 aan een Amerikaan zou verkocht worden. ‘Oom Hendrik’, vroeg
de gastheer aan den ouden krijgsman, ‘wat is het meeste dat jij voor een schilderij
zou geven?’ De oude heer rekende een oogenblik na: voor een pond kocht hij een
schaap, voor tien pond een besten struisvogel. Hij had een schaap voor een schilderij
over, maar geen struisvogel. Vijf pond was het uiterste, dat hij voor de Holbein wou
geven.
Dit teekent, zegt de schrijver. ‘Onze Afrikaanders zijn geen Hollanders. De sterke
en hardnekkige geest van de Hollanders leeft in hen voort en maakt hen tot het puik
der pioniers, de duchtigste krijgslieden, de trouwste politieke bondgenooten. Maar
zij hebben heel den kunstzin verloren, gelijk allen zeemansgeest, die den roem van
hun voorvaderen hebben gevestigd.
‘In Zuid-Afrika is de kunst een schuw immigrant, geen vertrouwd lid van het
gezin, in het oude huis geboren. Ongetwijfeld is er in de aderen van het volk veel
rijke natuurlijke gave. Hier en daar treft men een gezin, waarvan elk lid potlood en
penseel voert met het onbedeesde en onstuimige gemak van de enkelen die geboren
worden in de wonderbare kunst, en waar dat zoo is teekenen en schilderen de jongens
en meisjes zooals zij alles doen, zich niet moeizaam inspannende om een manier te
volgen, maar eenvoudig aan een drang van de natuur gehoorzamende, zooals bloemen
en wilde dieren en al de overige kinderen der natuur. Dat is natuurlijk het hout,
waaruit de groote schilders worden gesneden, maar groote schilders zetten de natuur
de sporen der inspanning in de flanken en worstelen om het hoogste te bereiken,
terwijl onze artiesten, wier ongeschoold werk soms den reiziger verrast, zelden hun
kunst het huwelijk laten overleven en blijmoedig hun droom in de zorgen van keuken
of veld laten verdrinken, als een die weet, dat hij moet eten en daarom een pasgeboren
engel haast zonder zucht in den pot doet.’
Wel ziet men - zoo vertelt de schrijver verder - nu en dan op een tentoonstelling
werk van Zuid-Afrikanen, maar zelden van afstammelingen van de oude Hollanders,
en dan is het oorspronkelijke er uit en de aanleg in navolging ondergegaan. Ook ziet
men gaven verloopen door gebrek aan de traditie der kunst. Daarom prijst de schrijver
de milde en wijze mannen en vrouwen, die Zuid-Afrika met de werken van de groote
meesters van Europa verrijken en zoo het jonge krachtige volk een voorbeeld, schoon
niet ter slaafsche navolging, en een prikkel geven.
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Nederlandsche producten in Zuid-Afrika.
Onder dezen titel is door de Commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen
Handel (ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 Jan. 1908, No. 6), een vlugschriftje
in het licht gegeven, waarin de N e d e r l a n d s c h e M o n s t e r k a m e r t e
J o h a n n e s b u r g , de eerste Nederl. instelling van dien aard in den vreemde, wordt
besproken.
Het doel van het boekje is Nederlandsche firma's op te wekken,
handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika aan te knoopen of uit te breiden, en hen er
opmerkzaam op te maken, dat èn de Commissie voornoemd èn, in samenwerking
met haar, de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Johannesburg gaarne daarbij
hare bemiddeling en medewerking verleenen.
Het boekje is op schriftelijke aanvraag aan den secretaris der genoemde Commissie,
den heer Mr. H.C. Obreen, Lange Houtstraat 36, 's-Gravenhage, voor
belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar.
In verband met het bovenstaande meldt Handelsberichten, dat op verschillende
andere plaatsen in den vreemde plannen van gelijken aard tot bevordering van den
Nederlandschen handel ontstonden.
Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel
treedt omtrent die haar bekende plannen gaarne met Nederlandsche belanghebbenden
in nader overleg. Aan hen, die daaromtrent met Afdeeling Handel van gedachten
zouden willen wisselen, wordt in overweging gegeven zich met haar in verbinding
te stellen. Vermeld zij, dat o.a. een plan betreffende Cuba aanhangig is, waaromtrent
spoedige aanmelding van belanghebbenden van bijzondere beteekenis kan zijn.
Voorts wordt er in dit verband de aandacht op gevestigd, dat door tusschenkomst
van Hr. Ms. Gezantschap te Tanger de gelegenheid geopend is monsters van
Nederlandsche artikelen bij de Vice-Consulaten in Marokko te deponeeren.

Ingezonden.
Hollandsche Woorden in het Engelsch.
Geachte Redactie,
Onder den titel ‘Hollandsche Woorden in het Engelsch’ las ik een in het Avondblad
A van de N.R. Ct. van 5 dezer uit Neerlandia overgenomen stukje, waarin U, naar
aanleiding van een mededeeling over de beteekenis van het woord s c o u t de vraag
stelde, of dit woord niet beter zou weergegeven zijn door s c h o u t , dan door
v e r k e n n e r of p a d v i n d e r .
Vergun mij in verband hiermede de volgende opmerkingen.
In de eerste plaats bestaat er geen woord s c o u t in 't Engelsch, dat
‘schout-bij-nacht’ of ‘hoofdofficier bij de marine’ beteekent. Wel is ons s c h o u t
door Caxton op 't einde der 15e eeuw in het Engelsch overgebracht en wordt dit als
s c o u t uitgesproken, maar 't komt ook nu nog alleen in de beteekenis van 't Holl.
s c h o u t in w a t e r s c h o u t voor. Dit verklaart wellicht de fout van den schrijver
in de Cape Times, of zijn zegsman, die vermoedelijk gedacht heeft, dat een s c h o u t ,
die met w a t e r te maken heeft, bij de marine moest zijn, dus een ‘schout-bij-nacht’;
de spelling schijnt hij daarbij geheel over 't hoofd te hebben gezien.
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Het woord s c o u t = verkenner, is, als zoovele andere militaire uitdrukkingen uit
het Oudfransch (e s c o u t e van e s c o u t e r = luisteren) in het Engelsch gekomen.
Wel is er ook een uit 't Mnl. overgenomen s c o u t , maar dat is het woord dat wij
nu spellen s c h u i t , en heeft ook die beteekenis behouden.
Het is dus zaak voorzichtig te zijn, vooral bij twee zoo na verwante talen als het
Engelsch en het Nederlandsch.
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De woorden, die uit 't Nederlandsch direct of indirect (over Frankrijk, Amerika,
Z.-Afrika en Indië) in het Engelsch zijn overgegaan, zijn bij honderdtallen te tellen,
maar 't gaat niet aan alle Engelsche woorden, die in spelling op Holl. woorden
gelijken, zoo maar te beschouwen als aan 't Hollandsch ontleend. Zoo is 't volstrekt
nog niet uitgemaakt of l i g h t e r het Ned. l i c h t e r is, of dat het een der vele
Engelsche formaties is met het achtervoegsel e r .
Ook van o n s l a u g h t is 't volstrekt niet zeker, dat het 't Ned. a a n s l a g is.
Over b o w s p r i t , p u m p en l e a k zal 't laatste woord nog niet gesproken of
geschreven zijn, wat de oorsprong er van betreft, en dat men in 't algeineen bij
zeetermen voorzichtig moet zijn, kan blijken uit 't feit, dat s c h o o n e r uit Amerika
naar Engeland, en van daar naar vele andere Europeesche landen is overgegaan, ook
naar het onze, maar niet, zooals zoo dikwijls gedacht wordt, uit 't Hollandsch is
overgenomen in 't Engelsch.
Met dank voor de plaatsing,
Uw Dw.,
J.T. BENSE.
Arnhem.
***
De inzender is, in zijn overigens belangwekkende mededeeling, dunkt ons, onbillijk
tegenover de Cape Times, waaruit wij, via de Volkstem, het stukje overnamen, of
tegenover het boek van L.P. Smith, waaraan de Cape Times haar wijsheid ontleende,
en onbillijk tegenover Neerlandia.
Natuurlijk weet de Engelsche schrijver, in boek of krant, dat er geen Engelsch
woord ‘scout’ bestaat, dat schout-bij-nacht, hoofdofficier bij de marine beteekent.
Men mag toch van elken Engelschman van eenige ontwikkeling aannemen, dat hij
de rangen bij zijn vloot kent en weet, dat er geen ‘scout’ bij is. ‘Scout’ noemende
bij de scheeps- of zeevaarttermen, die uit het Hollandsch zijn overgenomen, zette de
schrijver er tusschen haakjes ‘schout-bij-nacht, hoofdofficier van de marine’ bij (die
verklaring van wat een schout-bij-nacht is, bewijst ten overvloede, dat de schrijver
geen ‘scout’ onder de Engelsche zeeofficieren kent) om te zeggen: ‘Dat “schout”,
waaraan wij ons Engelsche “scout” - een van de scheeps- of zeevaartwoorden waar
ik het over heb - hebben gemaakt, is in het Hollandsch nog over in schout-bij-nacht.’
Hetgeen juist is.
Onbillijk tegenover ons is de inzender, aangezien wij hebben geschreven: ‘Als
“verkenner” en “padvinder” het moeten afleggen - naar 't hier en daar wel schijnt voor “scout”, zouden wij dan maar niet ineens “schout” zeggen?’ Het is dus duidelijk,
dat wij n i e t ‘verkenner’ en ‘padvinder’, maar ‘scout’, i n d i e n dit in ons land
algemeen in gebruik komt, door ‘schout’ zouden vervangen willen zien. Gelijk de
Engelschen het Hollandsche ‘schout’ tot ‘scout’ verengelschten, zouden wij het
Engelsche ‘scout’ tot ‘schout’ kunnen verhollandschen. Meer hebben wij niet gezegd.
In de verdere polemiek van den inzender met den Engelschen schrijver begeven
wij ons nu niet.
Red. Neerlandia.
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Ned. Voetballers te Leipzig.
Zondag 17 Nov. had er op het sportterrein te Leipzig voor de eerste maal een
landen-voetbalwedstrijd plaats tusschen het Duitsche en Nederlandsche elftal, welke
door onze landslieden met 3-2 gewonnen werd. Het bezoek was reusachtig. Er waren
naar gissing 14000 toeschouwers. 's Avonds werd aan het elftal en de bestuursleden
der verschillende Nederl. Vereen. een banket in het Hotel Reichshof aangeboden,
alwaar het zeer gezellig toeging. Het spel der Hollanders werd algemeen bewonderd.
Bravo, lang leven de voetballers, die de eer van hun vaderland hoog hielden.
L e i p z i g , Nov. 1912.
J.J. SCHEFFER.

Onze plicht.
Een mijner vrienden, een vreemdeling, die zich door zijn verblijf in onze koloniën,
onze taal in zooverre heeft eigen gemaakt, dat hij er zich zonder moeite van bedienen
kan, heeft onlangs een reisje door Nederland gemaakt en deelt me dienaangaande
o.a. mede dat zijn kennis van het Nederlandsch hem van weinig of geen nut is geweest,
daar hij overal met Engelsch te recht kon. Hij had bovendien bemerkt, dat men in
Nederland veel beter wordt behandeld wanneer men een vreemde taal spreekt, dan
wanneer men zich van de landstaal bedient! Dezeifde meening hoorde ik kort geleden
eveneens door een ander uitspreken, die tevens beweerde, dat hij iederen vreemdeling
die Nederland ging bezoeken, om die reden ontried, zich van het Nederlandsch te
bedienen, zelfs al was hij de taal meester. Het mag eenigszins overdreven schijnen,
en ik geloof ook dat dergelijke beweringen niet geheel van overdrijving zijn vrij te
pleiten, maar in zooverre geloof ik dat zij gelijk hebben, dat wij, Nederlanders, al te
vlug klaar staan om vreemdelingen in hun taal te woord te staan Het is dan wel heel
vleiend te vernemen, dat ‘die Nederlanders toch zoo gemakkelijk vreemde talen
leeren’, maar, achteraf gezien, vinden zij het toch maar wat gemakkelijk, dat wij ons
altijd naar hen regelen. In zaken b.v., vooral dikwijls daar, waar de Nederlander de
afnemer is, zou het geen kwaad doen indien we wat meer voet bij stuk hielden.
Zooveel te meer wij onder allerlei omstandigheden van onze taal gebruik maken en
gebruik d o e n maken, des te meer stijgt de waarde van het Nederlandsch en daarmede
die van ons zelven.
Indien dit beginsel in Nederland en zijne koloniën wat strenger werd toegepast,
zou het de N e d e r l a n d s c h e B e w e g i n g ten goede komen, zonder dat de handel
er eenige schade van zou ondervinden.
W. BLANKWAARDT,
Vert. A.N.V.
B a n g k o k , Juli 1912.

Nederlandsche Nijverheid in Zuid-Afrika.
Weledele Heer,
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Geenszins tot onze verwondering zagen wij in een van Uw jongste uitgaven, dat de
Nederlandsche nijverheid zich beklaagt, dat haar afzetgebied zich in de laatste jaren
meer en meer inkrimpt.
Voorop moet gesteld worden, dat de soliede koopkracht in Zuid-Afrika thans beter
is dan ooit. De fout moet dus niet gezocht worden bij den kooper, maar bij den
verkooper. Wordt het Nederlandsch product voldoende geadverteerd? Waarom
worden specifiek Nederlandsche voortbrengselen van nijverheid, zooals cacao, stijfsel,
Twentsche katoentjes, om slechts enkele te noemen, van onze Zuid-Afrikaansche
markten verdrongen door soortgelijke buitenlandsche, die toch waarlijk in qualiteit
niet beter zijn? 't Moet ons van het hart, doch het lijkt ons, dat de fabrikant of
handelaars zich niet voldoende rekenschap geeft of geven, dat o n b e k e n d ,
o n b e m i n d maakt. Daarom m e e r p u b l i c i t e i t , m e e r a d v e r t e e r e n !
Hoogachtend,
Afd. Publiciteit De Volkstem.
Pretoria.
Wij vestigen er in het belang van den Nederlandschen handel de aandacht op, dat
N e e r l a n d i a door zijn verspreiding over heel de wereld, goeden waarborg biedt
voor algemeene bekendmaking.
Red.
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Mededeelingen en allerlei
J.R. Planten †
Den 8en Dec. is te Nieuw-York overleden de heer Johan R. Planten, Nederlandsch
consul-generaal aldaar.
In den heer Planten, sedert 1883 consul te Nieuw-York, verliest Nederland een
voortreffelijk ambtenaar, steeds hulpvaardig in het behartigen van Nederlandsche
belangen, zoowel van persoonlijken als zakelijken aard. Zijne verdiensten werden
gehuldigd door de toekenning van het ridderkruis in den Nederlandschen Leeuw,
van commandeur in de orde van Oranje-Nassau en van officier in de orde van de
Eikenkroon. Voorts was de heer Planten ridder in de orde van Simon Bolivar van
Venezuela.
Hij was in 1835 te Amsterdam geboren.

Uitstekende propaganda.
Het bestuur der Leidsche Studenten-Afdeeling heeft het plan de brieven van Destrée
en Meert, waarover in het vorig nummer van Neerlandia onder Vlaanderen werd
gesproken, tegen geringen prijs op reusachtige schaal in Nederland te verspreiden,
ten einde de nog zoo onvoldoende kennis der Vlaamsche Beweging krachtig te
bevorderen.
Het vlugschrift kost 20 cents en is te verkrijgen bij mej. J. Greidanus, schrijfster
der Stud.-Afd., Maria Gondastraat 33, Leiden.
De opbrengst zal gestort worden in het Vlaamsche Hoogeschoolfonds.

De duizendste.
Aan het einde van haar jubilee-jaar gekomen, heeft de Boeken-Commissie dezer
dagen haar d u i z e n d s t e k i s t boeken ingepakt; het getal harer begunstigers en
bijdragers steeg tot 250.

Prof. Bodenstein.
Maandag 9 Dec. heeft Prof. Dr. H.D.J. Bodenstein zijn hoogleeraarschap in het
Zuid-Afrikaansch recht aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam aanvaard
met een rede over Engelsche invloeden op het gemeenrecht van Zuid-Afrika.

Stockholm.
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Onze vertegenwoordiger te Stockholm meldt, dat de heer Uggla aldaar benoemd tot
vice-consul der Nederlanden, als ingenieur in Transvaal is werkzaam geweest en na
den oorlog in Nederland. Hij verstaat en spreekt goed Nederlandsch.

Boekarest.
Door enkele Hollanders is te Boekarest een Hollandsche kegelclub opgericht.
Men weet, dat de Nederlandsche Vereeniging aldaar als Afdeeling bij het Alg.
Ned. Verbond is aangesloten.

Het Ned. Lied in Londen.
De heer W. Neethling, Selborne College, schrijft uit Londen:
Bij een gezellige bijeenkomst, in Nov. 1912 gehouden te Oost-Londen, werden
de volgende Hollandsche liederen zeer hartelijk toegejuicht, zoowel door
Hollandschen als Engelschen. Het jongenskoor Selborne College zong: Het Angelus
door Cath. van Rennes; meneer Van Eijssen zong de Visschersbruid door Jos. Beltjens;
mej. Green: Gij zijt mij als het zonnetje. De meerderheid in de zaal wist niet, dat we
zulke muziek bezaten en zat verstomd.

Plaatselijke hulp.
De heer Heyme Vis te Zaandam neemt het in de Zaanlandsche Courant op voor het
A.N.V.
Hij schrijft o.m.:
Het is wel betreurenswaardig, dat men in een streek als de onze nog blijft negeeren,
hetgeen dagelijks door bovenstaand Verbond ten bate van Neêrland's handel en
nijverheid wordt gedaan.
Nu ja, men weet wel, dat zulk een Verbond bestaat, men keek ook wel eens
Neerlandia vluchtig in, doch leest niet op welke wijze dit Verbond gevolg geeft aan
een van zijn voornaamste statuten, t.w.:
Uitbreiding onzer handelsbetrekkingen en
ontwikkeling onzer nijverheid; de nationaliseering
van Nederlandsche koloniën en kolonies.
Bevordering en ondersteuning van pogingen tot
vestiging van handelshuizen en stichting van
Nederlandsche Kamers van Koophandel in den
vreemde.
Men vergeet, dat den leden kosteloos de gelegenheid geboden wordt gebruik te
maken van allerlei inlichtingen op handelsgebied, o.a. door het stelsel onzer
aanzienlijk vertakte vertegenwoordiging over de geheele wereld.
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Vlieger of Vliegenier
De strijd is hervat. Vliegenier wordt bestreden met de oude argumenten en verdedigd
met een nieuw. De Luchtvaart, het blad van de Vereeniging voor de Luchtvaart,
gebruikt steeds vliegenier. Ten onrechte, schreef dr. M. van Blankenstein, te Berlijn,
aan dat blad, want de uitgang -nier wordt in het Hollandsch slechts achter zelfstandige
naamwoorden gebruikt: valkenier, hovenier, kruidenier, rentenier. Achter
werkwoorden komt het niet voor; dus geen loopenier, dragenier, vliegenier. De
spraakmakende gemeente eerbiedigt onbewust het karakter van de taal; vliegenier
heeft dan ook niets van haar te hopen. Vlieger daarentegen is al in het
Middel-Nederlandsch ‘iemand die vliegt’. Wij kennen nog hoogvlieger en laagvlieger.
Dat vlieger zoowel dat beteekent als het voorwerp, dat men met een touw oplaat, is
geen beletsel. Men noemt toch een looper geen loopenier, omdat er ook een looper
op de trap of in de gang ligt en men met een looper een slot opent, en geen duiker
een duikenier, omdat er bij den waterbouw ook een duiker te pas komt enz.
De redactie van de Luchtvaart is door dat betoog, ‘hoe juist ook op zich zelf’, niet
bekeerd. De heer W.P.A. Harte, schrijvende in de N.R. Ct., vindt echter het betoog
van dr. van Blankenstein niet juist. Vliegenier is, volgens hem, wel degelijk van een
zelfstandig naamwoord gevormd, en wel van vlieger. Het zou dus eigenlijk vliegerier
moeten zijn, maar die verandeting van r in n komt meer voor, b.v. in kamenier uit
cameriere, en kolvenier uit clover, couleuvre, veldslang. De heer Harte, verwarring
onvermijdelijk achtende als vlieger in de dubbele beteekenis wordt gebruikt, vindt
het dus begrijpelijk, dat de Luchtvaart ‘hardnekkig’ aan vliegenier vasthoudt.
Maar, zouden wij willen vragen, evenals een piekenier iemand is, die iets met een
piek te maken heeft, een hovenier met een hof enz., is dan een vliegenier, indien het
van vlieger wordt afgeleid, niet iemand, die iets met een vlieger te maken heeft? Dat
zou dus niet de bestuurder van een vliegtuig zijn, maar de jongen, die een vlieger
oplaat.
N.S. Dr. van Blankenstein heeft in de N.R. Ct. nog geantwoord. Hij voert o.a.
hetzelfde bezwaar aan als wij. De redactie van de Luchtvaart, zegt hij, zal toch die
afleiding van vlieger, dat bij haar geen vliegtuig beteekent, niet erkennen. Overigens
gelooft hij niet, dat de bedenkers van vliegenier het van vlieger hebben afgeleid.
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Goed ingelicht!
De West. Gazette melding makend van de te Amsterdam te houden
scheepvaart-tentoonstelling, schrijft o.a. dat deze tentoonstelling wordt georganiseerd
ter herdenking van het eeuwfeest van het Tractaat van Gent, dat Nederland weder
tot onafhankelijk koninkrijk maakte. Het tractaat van Gent (24 Dec. 1814) was het
vredesverdrag tusschen de Vereenigde Staten en Engeland, en grootsche plannen
worden alreeds gemaakt om dit verdrag dat een eeuw van vrede tusschen Engeland
en de vroegere Amerikaansche kolonie bracht in Amerika en Engeland te herdenken.
Wat Nederland met dit verdrag te maken heeft is vermoedelijk alleen aan de redactie
van het Engelsche blad bekend.
Op school zou men zeggen: Geschiedenis onvoldoende!
(Alg. Hbld.)

Ned. leerstoel te Bonn.
Aan de Universiteit te Bonn is een gewoon hoogleeraarschap ingesteld voor
Nederduitsche en N e d e r l a n d s c h e taal- en letterkunde. Is dit op zich zelf reeds
eene voor ons vaderland gewichtige gebeurtenis, waarover wij ons van harte
verheugen, des te meer waarde heeft voor ons het feit, omdat met dat ambt wordt
bekleed Dr. Joh. Franck, die tot heden als buitengewoon hoogleeraar te Bonn het
genoemde vak vertegenwoordigde, en die aan de studie onzer Middelnederlandsche
taal- en letterkunde door de uitgave van verschillende boeken en door grondige
onderzoekingen zulke gewichtige diensten heeft bewezen.

Dingaansdag (16 Dec.).
Dingaansdag is te Amsterdam onder de Zuid-Afrikaansche studenten en
belangstellenden herdacht met een godsdienstoefening.
Ds. Chr. Hunningher betrad het eerst den kansel en sprak een inleidend woord.
Nadat de gemeente gezongen had ‘Looft, looft den Heer der legerscharen, O, volken
heft een lofzang aan!’ trad Ds. Van Broekhuizen op, die een indrukwekkende
predikatie hield en daarbij herdacht mannen als Piet Retief, Hermanus Potgieter en
Pretorius, die als leeuwen vochten en streden voor alles wat den Zuid-Afrikaners nu
nog dierbaar is. Hij drukte den jongen Afrikaners op het hart, nooit de voorvaderen,
die zoo geleden en gestreden hebben te vergeten. Spr. schetste hoe na hun leven, hun
lijden in dagen van barbaarschheid en hun strijden voor gerechtigheid en beschaving,
de burger- en vrijheidsoorlogen volgden, en ten slotte het geheele volk dreigde onder
te gaan. Kruger zag God's hand in het uithoudingsvermogen van 40.000 man in een
kamp tegen honderdduizenden en bovendien nog tegen een zwarte natie. Zijne
woorden: ‘God zegt: Ons volk zal bestaan’ zijn bewaarheid. Het volk ontwaakt weer,
de taal blijft leven, er is een zelfbestuur, kortom het zwaar beproefde volk is er nog
en zal zegevieren als men elkaar in Zuid-Afrika getrouw blijft.

Neerlandia. Jaargang 17

De kleurloosheid doodt ons. Sta bij uwe beginselen! Aldus besloot spreker zijn
rede.

Voor arme Nederlanders in België.
Ten behoeve van de armen der Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid te
Brussel, is een jaarboek-kalender voor 1913 uitgegeven.
Het geeft veel nuttige wenken en inlichtingen en is een praktisch handboek voor
Nederlanders in België wonend of komend.
De firma Becht te Amsterdam is de uitgeefster voor Holland; in elken boekhandel
kan men het boekje tegen 1 gld. bestellen.

Nederlandsche handel in Zuid-Afrika.
De laatste mededeelingen der Ned. Kamer van Koophandel te Johannesburg bevatten
belangrijke gegevens over de handelsbeweging van Britsch Z.-Afrika.
Bij vergelijking van het aandeel der verschillende landen in dezen handelsomzet
blijkt, dat Nederland's aandeel in den invoer echter het meest steeg, n.l. van 453.338
p. st. in 1911 tot 542.848 p. st., een vooruitgang aanwijzend derhalve van ruim een
millioen gulden over negen maanden.

Aandacht voor Bulgarije!
Uit een brief van jhr. Ram, oorlogscorrespondent van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant aan de zijde der Bulgaren:
‘Vooreerst iets dat mij gedurende mijn verblijf in dit land meermalen trof: Bulgarije
kent bijna geen Hollandsche producten. Enkele Hollandsche sigaren heb ik hier
gerookt - gekocht in Oud-Zagora - en Hollandsche tulpen gezien. Waarom vind ik
hier geen Hollandsche conserven? Mijn jeugdige landgenoot Fabius bracht er eenige
mede, die dadelijk een zoo grooten bijval vonden dat een Bulgaar mij het adres vroeg
en het voornemen deed kennen er een depot van te stichten te Sofia. Hij noemde ze
beter dan andere die hem bekend waren. De firma die ik bedoel kan hier grooten
aftrek vinden. Er zijn zooveel meer Hollandsche producten, die hier stellig gewild
zouden zijn. Ligt het eraan dat wij hier geen beroepsconsul hebben? De heer
Mirkowitsj, onze consul honorair hier, is een uiterst beleefd en welwillend man, doch
geen Hollander, hij spreekt noch leest onze taal en is dus niet de aangewezen man
om de aarzelende Nederlanders aan te sporen of den weg te wijzen naar hier. En
toch, Bulgarije gaat een groote toekomst tegemoet. Wie hier met solide waar op de
markt komt, heeft een ruime kans om aftrek te vinden.’
Neerlandia is het met alle waardeering voor den heer Ram, in dezen niet geheel
met hem eens.
Het ligt niet aan onzen vertegenwoordiger in Sofia, noch aan zoovele andere in
verafgelegen en minder bekende landen, dat onze handel daar niet is, wat hij kon
zijn. Onze groote firma's, enkele niet te na gesproken, missen goed opgeleide
handelsreizigers, beschaafde, ontwikkelde mannen, vaardig in vreemde talen, om te
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doen wat vooral de Duitscher doet. Er zijn Hollandsche jongelui genoeg, die na
afloop van Handelschool, H.B.S. of Gymnasium, zich op die wijze aan een hoogst
nuttigen en winstgevenden werkkring willen wijden.
Zwermen zulke uitnemende reizigers uit over de Balkanstaten, niet alleen over
Bulgarije, dan zal het niet liggen aan onze vertegenwoordiging aldaar, indien zij niet
slagen. Juist dat dat landslui zijn, is in zulk omgeving een voordeel.

Bloei van Rotterdam.
18 Dec. is het 10.000ste schip sedert 1 Jan. 1912 Rotterdam's haven binnengevaren.
Het was een der vele schepen van de firma Wm. H. Müller & Co. Het feit werd
feestelijk herdacht. In 1902 bedroeg het aantal schepen 7000.

Onze tuinbouw in St. Petersburg.
De internationale jubileums-tentoonstelling, die in April 1913 te St. Petersburg zou
gehouden worden, is een jaar uitgesteld. De behartiging van de Nederlandsche
belangen op die tentoonstelling is opgedragen aan den Ned. Tuinbouwraad. Wij
zouden in 1913 te Petersburg in de eerste plaats met een groote gezamenlijke
groenteninzending zijn uitgekomen. Rusland kan een belangrijk rechtstreeksch
afzetgebied voor onze groenten, in 't bijzonder komkommers, sla, tomaten, enz.
worden, welke thans reeds door Russische kooplieden in Berlijn worden opgekocht,
maar daarnaast waren ook belangrijke inzendingen van snijbloemen, bloembollen
en verduurzaamde groenten toegezegd, zoodat ons land er wederom geen slecht
figuur zou hebben gemaakt.
Het jaar wachten zij een tijd van zorgzame voorbereiding.
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Liederbriefkaarten.
Regendag
Oorspronkelyk in e
V. Loosjes.
Het re - gent, het re - gent, Nu bljft haar deur-tje
dicht, Want 't zon-dag sche ja - pon - ne - tje, Vraagt
ook een zondagsch zon - ne tje, O zon, wil mij toch
gun-stig zign! En schijn, schijn, schijn!
Het re - gent, het re - gent, Haar ven - ster - ken blift
toe. Nu zit zij ach - ter 't voch-tig glas, En
kijkt er naar een wa - ter - plas, O zon, wat doe je
mij een pijn! Kom schijn, schijn, schijn!
Het re - gent, het re - gent, Nu blijft haar moe-der
thuis Ze zet haar lee - lijk - ste ge - zicht, Als
ik be- leefd mijn hoed - je ligt, En vóór zich ziet de
lief - ste mijn, O, zon, schijn, schijn!
Het re - gent, het re - gent, Zoo blijft het heel den
dag. Maar als de duis - ter - nis straks daalt, Zij
stil - le kens de klink op - haalt, Dan van de maan die
vol moet zijn, Geen schijn, schijn!
Met pianobegeleiding bij den componist te Amsterdam

De Macht van 't kleine
Oorsprokelijk hooger getoonzet
Cath. van Rennes.
Liefelijk en langzaam
Klei - ne wa - ter drop - plen, klei - ne korr - len
zand Vor- men saam de trot-sche zee en het schoo - ne
land! Klei - ne lief - de da - den, Woord-jes teer en
zacht, heb-ben vaak in 't klein-ste huis, 't grootst ge-luk ge - bracht
Genomen uit ‘Voorjaarsbloemen’,
uitgegeven by Alsbach en Co
Amsterdam
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Hierbij geven we de afbeeldingen van nog een paar der liederbriefkaarten uitgegeven door den heer
C. Morks Czn. te Dordrecht.

De vereeniging ‘Nederland en Oranje’ te Berlijn.
Zaterdag 14 Dec. herdacht de Vereeniging ‘Nederland en Oranje’ te Berlijn het feit,
dat zij vóór 25 jaar was opgericht.
Een 150-tal te Berlijn gevestigde Nederlanders had gehoor gegeven aan de
uitnoodiging van het bestuur. Het waren niet uitsluitend leden van ‘Nederland en
Oranje’, want dit feest moest worden een algemeen Nederlandsch feest.
Afdeeling Berlijn van het A.N.V. was door enkele bestuursleden vertegenwoordigd.
Om half negen vereenigden de feestvierenden zich aan een maaltijd, nadat vooraf
in een kleinere zaal gelegenheid was gegeven tot onderlinge kennismaking.
De groote, witte zaal van den Brüderverein aan de Kurfürstenstrasse leverde bij
het binnenkomen een prachtigen aanblik. Zes smaakvol met dennegroen en chrysanten
versierde tafels noodden tot aanzitten uit.
Z. Exc. Baron Gevers, de gezant van H.M. te Berlijn opende de tafel met een
‘Hoch’ op den Keizer om onmiddellijk daarop H.M. Koningin Wilhelmina met eenige
woorden hulde te brengen.
Een telegram werd aan H.M. verzonden door de feestvierende Nederlanders.
Een Nederlandsch koor, gedirigeerd door mej. Van Oosterzee, bracht eenige echt
Hollandsche liederen ten gehoore, die veel bijval oogstten.
Een blijde verrassing was het voor de aanwezige leden van de Vereeniging, dat
hun president de mededeeling ontving, dat het H.M. behaagd had hem te benoemen
tot ridder van Oranje-Nassau.
Een onverwacht blijk van sympathie mocht ‘Nederland en Oranje’ ontvangen van
hare zusterverceniging in Londen, die een hartelijk telegram van gelukwensching
zond.
Talrijke sprekers namen daarop het woord, die allen op min of meer welsprekende
wijze uitdrukking gaven aan de gevoelens van vreugde en dankbaarheid, die hen
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bezielden. Een toast, waarin de levensloop der Vereeniging geschetst werd, oogstte
veel bijval.
Een beroep op de liefdadigheid voor de arme landgenooten in Berlijn werd met
een schitterend succes bekroond.
Na afloop van den feestmaaltijd volgde het optreden van de heeren Pisuisse en
Blokzijl.
De voordrachten van den heer Pisuisse, de schitterende pianobegeleiding van den
heer Blokzijl, verschaften eenige uren van hoog kunstgenot.
Moge dit feest, op zoo schitterende wijze georganiseerd, aan de te Berlijn wonende
Nederlanders een hernieuwd bewustzijn van stameenheid geven; moge het bijdragen
tot versterking van hun nationaliteitsgevoel!
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Vee naar Zuid-Afrika.
Volgens mededeeling van den High Commissioner der Zuid-Afrikaansche Unie te
Londen, heeft de Regeering dier Unie besloten met 15 Dec. j.l. t o e t e s t a a n d e n
i n v o e r van runderen, schapen, geiten en varkens, afkomstig u i t N e d e r l a n d .
De invoer moet geschieden via de havens van Durban of Kaapstad, en de in te
voeren dieren moeten vergezeld gaan van een door de Nederlandsche Regeering
afgegeven bewijsschrift, vermeldende, dat de provincie, waaruit zij afkomstig zijn,
vrij is van mond- en klauwzeer. Hierin moet tevens zijn aangegeven het aantal en de
soort der dieren, alsmede de haven waaruit zij verscheept zullen worden.
Na aankomst in Zuid-Afrika zullen de dieren aan eene veertiendaagsche quarantaine
onderworpen worden, in welken tijd zij moeten worden gevoerd met in Zuid-Afrika
gegroeid voeder.
Meegenomen voeder te ontschepen is verboden.

Vooruitgang.
In December 1911 had een winkelier in een onzer groote steden in zijn uitstalkast
een groot plakaat, waarop stond: Weihnachtgeschenke. Wij zeiden er iets van in ons
Januari-nummer van 1912. In de laatste maand December lazen wij boven zijn
uitstalling in groote letters: Kerstgeschenken. Dat dient geprezen.

Het Nederlandsch in Argentinië.
De Hollandsche Stem te Buenos Aires meldt dat tot voorganger der Nederl. Geref.
Gemeente en tot hoofd der school te Tres Arroyos in de plaats van Ds. Rolloos is
benoemd de heer S. Rijper, die de benoeming heeft aangenomen en thans reeds in
Zuid-Amerika kan zijn aangekomen.

Mode en nationaliteit.
Uit den nieuwsten (25sten) roman van Jeanne Reyneke van Stuwe, B l o e i e n d e
Oleanders:
Je ziet toch dadelijk tot welke nationaliteit 'n vrouw behoort, beweerde Clouet.
De Duitsche zijn breed en rood en welgedaan, behalve dan de ‘fesche Wienerinnen’;
de Engelsche zijn stijf en slank; de Fransche zijn als étagère-poppetjes, met hun teint
van fard, hun door kool verdonkerde oogen en hun satijn-roode lipjes; de Russische
hebben kleine oogen, 'n laag voorhoofd en 'n mannelijke kin; de Italianen zijn nooit
zoo mooi, als je veronderstelt, dat ze zijn, maar ze hebben mooi haar en mooie
oogen....
En de Hollandsche?... vroeg Colette.
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Ja, de Hollandsche... 't spijt me, dat ik 't zeggen moet, maar die hebben eigenlijk
geen nationaliteit, mevrouw... Als je hun blondheid en hun mooie teint buiten
bespreking laat, dan hebben ze niets karakteristieks. Sommigen lijken Engelsche,
anderen Duitsche, - en hoe komt dat? omdat ze geen eigen mode hebben. Engeland,
Oostenrijk, Frankrijk, hebben een eigen mode, - maar Nederland?... De Hollandsche
vrouwen moeten altijd imiteeren, en dus lijken ze altijd ergens op, zonder 't te zijn.

Nederlandsche afstammelingen in Engeland.
De Londensche correspondent van de N. Rotterd. Ct. heeft onlangs een uitstapje
gemaakt naar ‘klein Engeland aan gindsche zijde van Wales’, de lange kuststrook
van Pembroke tot voorbij Swansea, waar sedert vele eeuwen vreemde nederzettingen,
door de Engelschen aangemoedigd en beschermd, de Welschen in toom hebben
gehouden, die vruchteloos er naar streefden de indringers te verjagen.
De meesten dier landverhuizers waren Zuid-Nederlanders, hoewel andere
nationaliteiten zich onder hen bevonden hebben, en deze omstandigheden maakt
‘klein Engeland aan gindsche zijde van Wales’ voor ons bizonder belangwekkend.
Haverfordwest is altoos als de hoofdstad dezer vreemdelingenkolonie beschouwd.
Het had, en heeft ten deele nog, gewichtige hand vesten en voorrechten.
Men behoeft niet lang te Haverfordwest te vertoeven, zonder gewaar te worden,
dat de burgers geen Welschen maar afstammelingen zijn van de menschen, die uit
overzeesche landen gekomen waren. Slechts weinigen verstaan of spreken Welsch.
Het zijn nu allen natuurlijk Engelschen, maar de Oud-Dietsche typen blijven
onmiskenbaar. Men vindt ze trouwens langs de gansche kust van Pembroke en
Carmarthen, dan ook in Gowerland, waarmee het groote schiereiland bezuiden
Swansea aangeduid wordt. De Gowerianen, gelijk de bewoners van Gowerland
zichzelven betitelen, hebben overigens hun Oud-Dietsche type nog beter bewaard
dan de bewoners van Pembroke en Carmarthen, juist omdat zij zich op een
schiereiland bevinden. Met de Welschen, daar ten Noorden van Gower, willen zij
nauwelijks te maken hebben. Geen Goweriaan spreekt Welsch, en de Gowerianen
huwen onder elkaar, of met de menschen uit Pembroke.
Bij een later en kort vertoef te Llangennith, in het Zuiden van het schiereiland,
heb ik tal van menschen ontmoet, die een typisch Dietsch uiterlijk verrieden. Van
sommigen kon men wanen, dat zij uit een kader van Rubens, Van Dyck of Rembrandt
gestapt waren.

Een Amerikaansch studieboek over Holland.
De heer Tiemen de Vries, J.D., Professor in Dutch Institutions, heeft bij
Eerdmans-Sevensma Co., Grand Rapids, uitgegeven Dutch History Art and Literature
for Americans, Lectures given in the University of Chicago. Blijkens de inleiding is
deze uitgave geschied op verzoek zijner leerlingen, en heeft zij ten doel hunne
aanteekeningen bij de voordracht, aan te vullen en van bewijsplaatsen te voorzien.
Maar tevens moet zij dienen om in wijden kring de Amerikanen betere begrippen
bij te brengen omtrent Nederlandsche beschaving.
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Onder de verschillende hoofdstukken, waaronder over Willem den Zwijger, Philips
II, Rembrandt en De opkomst van Amsterdam, zijn voor Nederlanders uit den aard
het meest belangrijk, dat over den invloed van Holland op Amerika, over Hollandsche
en Amerikaansche geschiedenis, over Jacob Steendam, ‘the first poet of
North-America’, schoon diens belangrijkheid als dichter ons maar matig schijnt, en
over Washington Irving, wiens onverdiend gezag op stuk der oud-Hollandsche
kolonisten, door den heer De Vries ijverig wordt bestreden, zonder uitputting echter
van zijn arsenaal. Neerlandia is niet de plaats voor uitvoerige boekbesprekingen,
kondigt hoogstens aan. En dat doet het gaarne bij dit welkom bewijs van
voortvarendheid en praktischen zin bij dezen eersten, wij hopen vasten, leeraar in
Nederlandsche kunst, geschiedenis en letterkunde aan een Amerikaansche
hoogeschool. Zijn boek is levendig geschreven.

Uit Luik.
Er bestaan plannen om te Luik een Nederlandsche Vereeniging op te richten.

Uit Nieuw-York.
De vorige maand heeft de Holl. Club te Nieuw-York haar nieuw gebouw, 3 Gramercy
Park West, met een feestmaaltijd ingewijd. Zij is hiermede, sinds de oprichting in
1903, een nieuw tijdperk ingetreden en kan thans een aangename verblijfplaats
verschaffen aan hare leden en aan Hollanders, die de Vereenigde Staten bezoeken.
leder lid brenge ten minste twee nieuwe leden per jaar aan!
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Nieuwe leden
Groep Nederland.
Gewone leden
Jhr. Ac. von Bülow, inspecteur Invoerrechten en
Accijnsen, Hotel de Beurs,

Delfzijl.

H. Gorter, postdirecteur,

Onderdendam (Gr.).

Mr. C.J.G. Kniphorst, griffier Kantongerecht,

Onderdendam (Gr.).

Mevr. B.C. van Meerten-Oldenhondringh,

Onderdendam (Gr.).

Ds. J. Speckman,

Onderdendam (Gr.).

S. Berman, Burgemeester,

Bedum (Gr.).

H. Venema, veearts,

Bedum (Gr.).

Jhr. W.F. van Spengler, burgemeester,

Baflo (Gr.).

Allen opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose.
J. van Leeuwen Lzn., bloembollenhandelaar,

Sassenheim.

Opg. door den heer J. Thijs Amsterdam.
Jr.,
Douairière L.C.W.C. van Panhuijs, geb. van Panhuijs, Den Haag.
Hooigracht 7,
Opg. door Jhr. L.C. van
Panhuijs,
Mevr. S.J.S. Rocsenburg-Fentener van Vlissingen,
Kanaalstraat 8,
Opg. door den heer C.G.
Kraijenhoff v.d. Leur,

Den Haag.
Den Haag.
Delft.

Mevr. D.J.v.d. Linden, leerares in de gymnastiek, 2e
Schuytstraat 143,

Den Haag.

Opg. door Dr. H.C. Los,

Den Haag.

Mej. M.A. de Haas, Obrechtstraat 502,
Opg. door den heer G.G.
Thierry,

Den Haag.
Den Haag.

M.E. Kronenberg, Dunklerstraat 53,

Den Haag.

J. Feenstra Kuiper, Rijndijk B 85 II,

Voorschoten.

R.J.H. Brink, Haarlemmerstraat 96,

Leiden.
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H.A. Tels, Breestraat 136,

Leiden.

L. Ludolph, Morschsingel 21,

Leiden.

H.W.M. Andreae, Oude Singel 62,

Leiden.

G.J. van Deventer, Apothekersdijk 30,

Leiden.

P.H. Smits, Breestraat 136,

Leiden.

J.H.v.d. Hoop, Oegstgeesterlaan 4,

Leiden.

A.F. Verhoeff, Rijn- en Schiekade 121,

Leiden.

W. Wentholt, Apothekersdijk 11,

Leiden.

W.F. Wery, Hooge Woerd 41a,

Leiden.

Allen opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.
J. Droste, phil. nat. doct., Hartesteeg 3,
Opg. door den heer J. de
Hullu,
Mevr. W. Groeneveld-Berends,

Leiden.
Leiden.
Leiden.
Winschoten.

Opg. door Dr. A.C.H.
Boissevain,

Winschoten.

Dr. H. Blanken, geneesheer-directeur sanatorium
‘Sonnenvanck’ bij

Harderwijk.

Mej. C.F. Bennink Janssonius, ziekenverpleegster,

Harderwijk.

H.A.v.d. Oudendijk Pieterse, notaris,

Putten.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling
G.C. Haverkamp, kunstschilder,

Harderwijk.
Hattem.

Opg. door mej. Henriëtte
M.J. Bok,

Wapenvelde.

Mevr. wed. D. Stork, Tempeliersstr. 17,

Haarlem.

Mej. C. de Clercq van Weel, Kenaupark 23,

Haarlem.

Opg. door mej. A. de
Clercq van Weel,
W.L. Schram, Ostadestraat 14,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door Dr. J.B.
Schepers,
A.J.v.d. Flier, secretaris der gemeente Bloemendaal,
Bloemendaalscheweg 185,

Haarlem.
Overveen.

Opg. door den heer J.C.A. Haarlem.
Croin,
B.B.C. Felix, Nieuwstraat 7,

Delft.
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J.P. Fokker, Van Leeuwenhoeksingel 2,
Beiden opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.

Delft.
Delft.

A.P.v.d. Post, Berg Casa Cara,

Wageningen.

S. van Hoorn, Hoogstraat 218,

Wageningen.

F.J. Boogerd, Hoogstraat 235,

Wageningen.

J.P.T. Bianchi, Parkstraat 23,

Wageningen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
A.G. Bouten Jr., Noordsingel 55a,

Wageningen.
Rotterdam.

Opg. door den heer
W.G.M. de Koe,
H. Engel, jur.-stud., Alb. Thijmstr. 42,

Rotterdam.
Amsterdam.

A.N.J.Th. à Th. van der Hoop, med.-stud., Emmalaan Amsterdam.
23,
Beiden opg. door het Best. Amsterdam (V.-U.).
der Afd.
J.P. Laging Tobias, 2e Luit. Infanterie, Kerkstraat 61, 's-Hertogenbosch.
Opg. door het Bestuur der 's-Hertogenbosch.
Afdeeling
Mej. M. van Hasselt, Oosterhoutlaan,

Heemstede.

Opg. door mej. A.C.E.
Haga,
F.S. Sparnaay, fabrikant,

Haarlem.
Gouda.

Opg. door den heer H.F.
Overhoff,
Mej. C. Leman, Geestbrugweg 19,

Apeldoorn.
Rijswijk (Z.-H.).

Opg. door mej. Eva van
Dantzig,
H. Hoenen, cand.-notaris, Papenstr.,

Den Haag.
Maastricht.

Opg. door het Bestuur der Maastricht.
Afdeeling
Dr. J. Schoemaker, Oude Schevingsche Weg,
Opg. door Dr. D.H.v.d.
Goot,
Mej. H.M. Spijkman, apotheek Ackens,
Opg. door mej. G.C. de
Bruijn,

Scheveningen.
Den Haag.
Kerkrade (L.).
Kerkrade (L.).
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Mej. C.J. van de Ven Sauveur, directrice H.B.S.v.M.,
Witte Vrouwenkade 3,

Utrecht.

Buitengewone leden.
Z. Houkes, Wijk E 90,

Harderwijk.

A.J. Wuestman, Groote Markt,

Harderwijk.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Harderwijk.

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. J. Elfferich, Schietbaanlaan 87a,

Rotterdam.

Mej. S.R. de Witt, Rochussenstr. 185b,

Rotterdam.

Mej. Riek de Witt, Rochussenstr. 185b,

Rotterdam.

Mej. Mien Bouma, Claes de Vrieselaan 135b,

Rotterdam.

Mej. Janny de Korte, Hugo de Grootstraat 37,

Rotterdam.

N. Poulus, Rubensstraat 82,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer
W.M. Leverstein,

Rotterdam.

A. van Hoboken Jr., Parklaan 1,

Rotterdam.

Chr. Luyten, Aert van Nesstraat 77,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Rotterdam.
J. de Groot,
Mej. Van Ameringen, Westerstr. 22,

Rotterdam.

Opg. door den heer M.
Hijman,

Rotterdam.

A.v.d. Hoek, Claes de Vrieselaan 75,

Rotterdam.

J. Mansvelt, Hoogstraat 112a,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Rotterdam.
J. Schuif,
N.A. Voogd, klerk ter secretarie, Bergschenhoek bij

Rotterdam.

J. Maris, Schietbaanlaan 72c,

Rotterdam.

Opg. door den heer H.v.d. Rotterdam.
Belt,
Mej. Cl. Haack, Hondiusstraat 74,

Rotterdam.
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Mej. N. Haack, Hondiusstraat 74,

Rotterdam.

Beiden opg. door mej. T.
Voorburg,
Mej. C. Roode, De Vliegerstraat 40b,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer D.H.
Hardenberg,

Rotterdam.

Mej. J. de Bruyne, N. Binnenweg 228b,

Rotterdam.

Mej. J. Venteville,

Rotterdam.

Mej. M. Venteville,

Rotterdam.
Allen opg. door den heer
C.S. de Bruyne,

L. Versteege, Admiraliteitskade,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer W.L.
Wennink,

Rotterdam.

Mej. M. Versteege, Admiraliteitskade,

Rotterdam.

J.J.L. de Neve, Schermlaan hoek Jan Sonjéstraat,

Rotterdam.

I. Schaap Sz., Kruisstraat 55b,

Rotterdam.

H.J.M. Bordewijk, Botersloot 54,

Rotterdam.

H.J. de Swaaf, Chrispijnlaan 91b,

Rotterdam.

Th.v.d. Wiel, Hondiusstraat 71,

Rotterdam.

A. Haack, Hondiusstraat 74,

Rotterdam.

Mej. W. Kalkman, Speelmansstr. 119b,

Rotterdam.

H. Couvret, Boompjes 64,

Rotterdam.

Mej. L. Hakkert, Weste Wagenstr. 80b,

Rotterdam.

Mej. T. Kater, Speelmansstraat 117a,

Rotterdam.

Mej. S. Kater, Speelmansstraat 117a,

Rotterdam.

J.G. Voorhagen, Harddraverstraat 109,

Rotterdam.

L.v.d. Kasteele, Hoflaan 134,

Rotterdam.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Rotterdam.

Neerlandia. Jaargang 17

24

Mej. M.F. Kornacker, Vijverhofstr. 61b,
Opg. door mej. M.C.
Roodenburg,

Rotterdam.
Rotterdam.

Mej. R. Prins, Kanaalweg,

Hellevoetsluis.

Mej. A. van Leeuwen, Oostkade,

Hellevoetsluis.

R. Ferwerda, Dijkzicht,

Hellevoetsluis.

C.R. Merkus, Oostzanddijk,

Hellevoetsluis.

W. Meyers, Rijksstraatweg,

Nieuw Helvoet.
Allen opg. door het
Bestuur der
Jongel.-Afdeeling

Hellevoetsluis.

Baronesse C.W.J.A.C. van Hemert tot Dingshof,
Emmastraat 1 c,

Den Haag.

Mej. G.M. Smits, Suezkade 149,

Den Haag.

J. Leegstra, sergeant 1e Bat. 3e Cie., Oranjekazerne,

Den Haag.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Den Haag.

Mej. Toos Daams, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. L. van Eldik, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. B.B. Nolthenius, Ruyckhaverstr. 3,

Haarlem.

Mej. Corrie Jonges, Koninginneweg 59,

Haarlem.

H.G.P. Grampré Mollière, Oranjekade 7,

Haarlem.

Mej. Jo Kloppers, Leidsche Vaart 78,

Haarlem.

Mej. Jet Kloppers, Leidsche Vaart 78,

Haarlem.

J.P.M. Stibbe, Leidsche Vaart 248,

Haarlem.

Mej. M. Gebhard, Zijlweg 11,

Haarlem.

Mej. H. Bussemaker, Oranjekade 31,

Haarlem.

Mej. H. Peltenburg, v. Heythuizenweg 17,

Haarlem.

Mej. C.S. Sipkes, Bakenessegracht 63,

Haarlem.

J. Sipkes, Bakenessegracht 63,

Haarlem.

Mej. L.S.H. Bühning, Leidsche Vaart 118,

Haarlem.

S. Groen, Kenaupark 11,

Haarlem.

Mej. M. de Jong, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. D. Hendriks, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.
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Mej. M. Hendriks, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. A. de Boer, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. M. Swart, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. G. Droog, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. L. Buis, Ged. Oude Gracht 8,

Haarlem.

Mej. Stork, Tempelierstr. 17,

Haarlem.

W. van Eijken, Parklaan 86,

Haarlem.

Mej. A. Gerhards, Duvenvoordestr. 96,

Haarlem.

Mej. G. Hubregtse, Schouwtjeslaan 55,

Haarlem.

A.A. Beets, Groote Houtstraat 93,

Haarlem.

Mej. A. Jonges, Koninginneweg 59,

Haarlem.

A. de Lauwere,

Velsen bij Haarlem.

D.J. van Lennep, Floraplein 7,

Haarlem.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Haarlem.

Mej. L.Th. Stibbe, Leidsche Vaart 242,

Haarlem.

Mej. A.S. Tels, Leidsche Vaart 242,

Haarlem.

Mej. M.L. von Saher, Parklaan 69,

Haarlem.

Allen opg. hoor den heer
A.E. von Saher,

Haarlem.

Mej. Jacq. Krekelberg,

Maastricht.

Hub. Haarsma, onderwijzer,

Maastricht.

Frits Küppers,

Maastricht.

Joh. Keersemeekers,

Maastricht.
Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Maastricht.

W.H. Nederhoed, H.W. Mesdagplein 9,

Groningen.

P. Hofkamp, Kraneweg 21a,

Groningen.

L. Gerzon, Westersingel 29,

Groningen.

G.W. Wolthuis, Viaduct 17,

Groningen.

H.H. Behrens, Verl. Oosterstr. 7a,

Groningen.

J.R. de Boer, Hooge der A 24a,

Groningen.

Max Honingh, A. Kerkhof 29,

Groningen.

A.A. Baron v.d. Borch v. Vorden tot Verwolden,
Kraneweg 75,

Groningen.

H. Schreuder, A. Kerkstraat 1,

Groningen.
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W. Folkers, Heereweg 21a,

Groningen.
Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Mej. W. van Deventer, Dam 38,

Groningen.
Schiedam.

Opg. door het Bestuur der Schiedam.
Jongel.-Afd.
Mej. W.E. Wessel, Molenstraat,

Hellevoetsluis.

Opg. door het Bestuur der Hellevoetsluis.
Jongel.-Afd.
J. Hulshoff Pol, M.H. Trompstraat 32,

Utrecht.

Mej. G. Gischler, Mauritsstraat 14,

Utrecht.

H.G.C. Cohen Stuart, Fred. Hendrikstr. 66,

Utrecht.

Mej. A. van Overbeek de Meijer, Buys Ballotstraat 1b, Utrecht.
L. Einthoven, Catharijnesingel 44,

Utrecht.

J.W. Beyen, Maliesingel 68,

Utrecht.

G.Z.A. CroisetvanUchelen, Oosterstr. 17,

Utrecht.

Mej. C.E. Knottnerus, Kxmingslaan 15,

Utrecht.

Mej. M.A. vanForeest, Stadhouderslaan 24,

Utrecht.

Mej. C.B. Eijken, Mauritsstraat 54,

Utrecht.

J.B. Zwaardemaker, Maliesinge l71,

Utrecht.

G.C. Komen, Fred. Hendrikstr. 34,

Utrecht.

P. Brooshooft, Jr., VanLimburg Stirumstr. 4,

Utrecht.

Mej. H. de Vries, Stadhouderslaan 34,

Utrecht.

Ph.J. van Vliet, Van Alphenstraat 8,

Utrecht.

B. Keers, Noorderstraat 6,

Utrecht.

W.C. van Haeften, Biltstraat 140,

Utrecht.

Mej. Ch. Slee, Neude 9,

Utrecht.

B.C.H. van Dam, Adm. van Ghentstr. 17,

Utrecht.

Mej. W. van Stockum, Voorstraat 98,

Utrecht.

Mej. Ulla Cohen, Mariaplaats 17abis,

Utrecht.

Mej. G. Grauert, Prins Hendriklaan 12,

Utrecht.

Mej. To Ramkema, Bleijenburgstraat 2,

Utrecht.

Mej. M. Vosmaer, Biltstraat 95,

Utrecht.

Mej. J.D. Verhoeff, Maliesinge l49bis,

Utrecht.

Mej. F. Rahder, Mauritsstraat 14,

Utrecht.

Mej. J.M. Kraft, Maliesinge l38,

Utrecht.
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Mej. A. Fentenervan Vlissingen, Buijs Ballotstraat lb, Utrecht.
Mej. A.A.C.J.L. de Vries, Oude Gracht T.Z. 101,

Utrecht.

Mej. A.S. van Lankeren, Maliestraat 26,

Utrecht.

Mej. C.A. Bastiaanse, Oude Gracht 20,

Utrecht.

Mej. A. van Leeuwen, Stadhouderslaan 74,

Utrecht.

G.W. Bannier, J.W. Frisostraat 8,

Utrecht.

H. Coebergh, J.W. Frisostraat 2,

Utrecht.

H. Oort, W. Barentzstraat 21,

Utrecht.

J.G. Beversluis, Stationstraat 17,

Utrecht.

O. Damsté, Bleijenburgstraat 5,

Utrecht.

J. Visser, Wilhelminapark 48,

Utrecht.

Mej. M. Verbeekv. d. Sande, Leidscheweg 18,

Utrecht.

E.Th. vanOosten Jr., Maliestraat 20bis,

Utrecht.

C. Jansen, Frederik Hendrikstraat 53,

Utrecht.

L. van Woerden, Hugode Grootstr. 3bis,

Utrecht.

Mej. C. Gregory, Stadhouderslaan 72,

Utrecht.

Mej. J. de Kempenaer, Stadhouderslaan 27,

Utrecht.

F. Lublink Weddik, Obrechtstr. 30 A bis,

Utrecht.

Mej. N. Revers, Stadhouderslaan 64,

Utrecht.

Mej. A. van Eelde, Joh. de Wittstraat 4,

Utrecht.

J.W. Tetenburg, Stationstraat 5,

Utrecht.

J. Bannier, J.W. Frisostraat 8,

Utrecht.

Mej. F.L. van Lier, J.W. Frisostraat 2,

Utrecht.

Mej. M. Coebergh, J.W. Frisostraat 2,

Utrecht.

G.J.F. Heyning, Fred. Hendrikstraat 14,

Utrecht.

A. Tuyter, Prinsenstraat 82,

Utrecht.

W. Balfoort, L. Smeestraat 55,

Utrecht.

A.A. Kroon, Lange Nieuwstraat 101,

Utrecht.

A. van Hoorn, Fred. Hendrikstraat 45,

Utrecht.

Louis Smulders, Leidscheweg 75,

Utrecht.

P. Looten, Weistraat 47b,

Utrecht.

L. Eskens, Steenweg 13,

Utrecht.

Mej. J.M.G. van Soest, Stadhouderslaan 98,

Utrecht.

Mej. M. Jonker, Frans Halsstraat 7,

Utrecht.

A. van Woerden, Hugode Grootstr. 3bis,

Utrecht.
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Mej. C. van Ginkel, Koningslaan 10,

Utrecht.

Mej. A. van Andel, Emmalaan 13,

Utrecht.

Mej. T. Heuff, Stadhouderslaan 43,

Utrecht.

Mej. M. den Treffer, Stadhouderslaan 43,

Utrecht.

A. Keers, Noorderstraat 6,

Utrecht.

Mej. S. Fieteris, Sweelinckstraat 12b,

Utrecht.

G.J. Mijsberg, Nassaustraat 19,

Utrecht.

C. Coelard, J.W. Frisostraat,

Utrecht.

J. Vellinga, Justus van Effenstraat 25,

Utrecht.

J.P.v.d. Ven, Oude Gracht 16b W.Z.,

Utrecht.

Mej. A. Scholten, Zonstraat 16,

Utrecht.

Mej. S. Brooshooft, Van Limburg Stirumstr. 4,

Utrecht.

E. Swaan,

Utrecht.

A.L. van Aanholt, Rozenstraat 101,

Hilversum.

C.L. van Doom,

Loenen a/d. Vecht.

Mej. C.T. Hartman,

Loenen a/d. Vecht.

Van Winter,

Woerden.

Mej. G.V. Verkerk,

Woerden.

J. Heijkoop,

Kamerik bij Woerden.
(Wordt vervolgd).
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Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering, gehouden op 14
Dec. 1912, te Dordrecht.
A a n w e z i g : de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; de dames E. Baelde,
onder-voorzitster en R. de Guchtenaere, en de heeren Ch.R. Bakhuizen van den
Brink, Prof. Dr. J. Boeke, H.D.H. Bosboom, Joh. C. Kesler, J.M. Pijnacker Hordijk,
Mr. W. Thelen, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler en N.J. Roelfsema,
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.F.R. Hubrecht, Jhr. Mr.
O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande, H.
Meert, Pol. de Mont, A.C. van der Cruijssen, Mr. C.Th. van Deventer, Mr. Dr. C.F.
Schoch en Kapt. J.A. Snijders Jr.

Punt I. Notulen der vergadering van 15 Juli
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

Punt II. Begrooting voor 1913.
Deze bedraagt in uitgaaf en ontvangst f 21724.63 (zie hierachter).
De secretaris-penningmeester merkt op dat de begrooting, indien ze goed wordt
beschouwd, tot voorzichtigheid maant. De beide laatste posten voor buitengewone
en onvoorziene uitgaven vertoonen vrij hooge cijfers, maar dit mag niet den indruk
vestigen, dat het volgend jaar met ruime hand voor onvoorziene doeleinden kan
worden gegeven. Want uit de inkomsten van het volgend jaar zal, zoo eenigszins
mogelijk, moeten worden bijgedragen aan het kapitaalfonds, waarvoor op de
begrooting alleen een memoriepost is uitgetrokken, doch daarvan zal al leen sprake
kunnen zijn, indien de uitgaven tot het hoog noodige worden beperkt.
Een der leden heeft de begrootingen der laatste jaren eens met elkander vergeleken.
Hij is daarbij tot het besluit gekomen, dat de bijdrage van Groep Nederland aan de
hoofdkas, het vorig jaar geklommen tot f 12395.23, thans tot f 12000.- is teruggegaan.
Spr. vraagt of hieruit moet worden opgemaakt, dat het aantal leden niet vooruitgaat.
Geantwoord wordt, dat het Groepsbestuur steeds zijn geheele beurs aan den alg.
penningmeester heeft gegeven, maar de uitgaven van Groep Nederland zijn in den
laatsten tijd gestegen. Er zijn in het afgeloopen jaar benoemd en in werking getreden
een Commissie voor Lichtbeelden en een Vreemde-woorden-Commissie, die beide
geld noodig hebben voor hun werkzaamheden en aan wie dan ook een crediet is
toegestaan. Uit de vermindering van de bijdrage mag dus niet tot vermindering van
den ledengroei worden besloten.
De begrooting wordt onveranderd goedgekeurd.

Punt III. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
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Aanvraag om verhooging van de subsidie voor den Studenten-landdag te Santpoort
(6 Sept. 1912).
De vergadering besluit de subsidie met f 25.- te verhoogen.
Schrijven van den secretaris van het Vierde Groot-Nederl. Studentencongres, 1, 2
en 3 Febr. 1913 te Amsterdam te houden, waarbij subsidie wordt gevraagd.
Op grond van de overweging, dat het Congres in Nederland zal worden gehouden
en daarbij dus Nederlandsche belangen betrokken zijn, staat de vergadering een
subsidie toe van f 75.-.
Nederlandsch onderwijs in het buitenland.
Medegedeeld wordt, dat het A.N.V., dat toch feitelijk door middel zijner Afdeeling
Enschedé den stoot gegeven heeft aan het oprichten van Nederl. cursussen in
Duitschland, bij de opening dier cursussen heelemaal niet is genoemd.
Door den Nederl. vertegenwoordiger der Nederl. school te Buenos Aires is een
subsidie aangevraagd van f 100.- over 1911 en 1912.
Daar de subsidie van f 100.- voor 1911 niet tijdig is aangevraagd, meent de
vergadering, gelet ook op den stand der kas, thans alleen een bijdrage van f 100.voor 1912 te moeten toestaan.
Tentoonstelling van in het buitenland verschijnende Ned. dagbladen te Leipzig 1914.
Vanwege den Ned. Boekhandel is naar aanleiding van de A.N.V.-tentoonstelling
van buitenlandsche Nederl. bladen te Brussel (1910) en Antwerpen (1912) verzocht
deze ook te willen tentoonstellen bij de inzending van den Ned. Boekhandel in 1914
te Leipzig.
Daar de krantenwand voor de in 1913 te Gent te houden tentoonstelling wordt
vernieuwd*), zou die wand zeer geschikt zijn ook voor 1914 dienst te doen.
Besloten wordt het verzoek in te willigen, mits daarmede voor het A.N.V. geen
noemenswaardige kosten gepaard gaan.
Verslag van den propagandist over het eerste jaar.
Het Dag. Bestuur heeft in den uitslag van het wer-

*) Aanvragen zijn reeds in December uit het kantoor te Dordrecht de wereld over gezwermd.
Red.
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ken van den propagandist aanleiding gevonden hem weer voor een jaar te benoemen.
De vergadering hecht hier haar goedkeuring aan.

Punt IV. Herdrukken van uitgaven A.N.V.
1. Propagandaboekje.
Tot herdruk wordt besloten, maar in kleiner formaat, beter geschikt om in jaszakken
en zakportefeuilles geborgen te worden.
2. Statuten en Reglement.
Besloten wordt aan den oud-secretaris-penningmeester, Mr. Dicke, te verzoeken
om, tezamen met de commissie van advies en het Dag. Bestuur, na te gaan, welke
wijzigingen in Statuten en Reglement gewenscht zijn.

Punt V. Vlaanderen.
Deelneming aan de tentoonstelling te Gent in 1913.
Besloten wordt dat het A.N.V. zal deelnemen.
Nederlandsche belangen bij den spoorweg Gent-Terneuzen.
Aan het Dag. Bestuur wordt opgedragen in deze zaak de Nederl. belangen, ook
wat de taal betreft, in het oog te houden.
Ned. proefschriften voor Belgische Hoogescholen.
De Belgische afgevaardigden verklaren zich bereid voor de academiesteden Brussel,
Leuven en Luik geschikte adressen te zoeken om er Nederlandsche proefschriften
ter raadpleging van Belgische studenten aan te zenden.

Punt VI. Ned. Indië.
Bijdrage van Groep Ned. Indië aan de Hoofdkas.
De vergadering keurt goed, dat voortaan de Groep wordt belast voor het aantal
leden dat op zeker tijdstip, b.v. 1 Januari ingeschreven staat en dat daarna geen
verdere bijdrage meer zal worden geëischt.
Nederland en de nijverheid in Ned. Indië. (Bestelling van motorwalsen).
Een lid van het A.N.V., tevens lid van den Raad eener gemeente in Ned. Indië
heeft de aandacht van het Hoofdbestuur gevestigd op een inschrijving voor
motorwalsen, vanwege den Gemeenteraad aldaar, waarbij alleen aan buitenlandsche
firma's naar prijzen en voorwaarden van levering is gevraagd. Onmiddellijk zijn
stappen gedaan, teneinde ook Nederl. fabrikanten in de gelegenheid te stellen mee
te dingen.
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Tropisch Nederland, het nieuwe orgaan der Groep.
De Groep heeft kennis gegeven van de stichting van een nieuw Groepsorgaan, dat
reeds in November zou worden verzonden. Het Groepsbestuur meent gegronde
redenen te hebben voor de oprichting, daar het Indische nieuws, over Nederland
gaande, natuurlijk veel te laat ter kennis van de Indische leden komt. Aan het
Groepsbestuur is geschreven dat Neerlandia blijft prijs stellen op alle mededeelingen
de Groep betreffend, omdat de leden van het A.N.V. buiten Indië toch gaarne op de
hoogte blijven van wat in Indië gebeurt.

Punt VIII. Ned. Antillen.
Inzameling voor de noodlijdenden.
Aan de vergadering wordt rekening en verantwoording gedaan van de tot dusverre
ingekomen gelden. Door het Comité is, ongerekend de onmiddellijk naar Curaçao
gezonden gift van H.M. de Koningin van f 1000.- en de bijdragen van de Directie
der Koninklijke West-Indische Mail en van de Handelsmaatschappij Curaçao, groot
respectievelijk f 1000.- en f 500.-, in het geheel ingezameld eene som van f 32571.70½.
Hieronder is begrepen de opbrengst van den verkoop van heide-ruikertjes op den
verjaardag der Koningin; die opbrengst beliep, na aftrek van de onkosten, f 17856.96,
waarvan f 8819.13 door de afdeelingen van den Padvindersbond en f 9037.83 door
de afdeelingen van de Padvindersorganisatie en de Meisjesgezellen werd
bijeengebracht.
De mogelijkheid schijnt niet uitgesloten, dat een deel van de ingezamelde gelden
niet voor den tegenwoordigen nood gebezigd behoeft te worden. Voor dat geval is
aan het Groepsbestuur in overweging gegeven met den Gouverneur van Curaçao in
overleg te treden, om het niet benoodigde geld te beleggen als een fonds, waaruit bij
latere gebeurlijkheden kan worden geput1).
Dit denkbeeld wordt gesteund door de Koningin en door den Minister van Koloniën.
In dien geest is door het Dag. Bestuur aan het Groepsbestuur geschreven.
De vergadering keurt dit schrijven van het Dag. Bestuur goed.
Dankbetuiging van den Gouverneur van Curaçao.
Deze wordt voorgelezen. Zij luidt aldus:
‘Reeds een paar malen mocht ik van Zijne Excellentie den Minister van Koloniën
een telegram ontvangen, waarin mij werd verzocht aan den penningmeester van de
Groep Nederlandsche Antillen van het Algemeen Nederlandsch Verbond een
belangrijke som gelds te willen afdragen, die door het Bestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en door de Vereeniging Oost en West in Nederland waren
bijeenverzameld voor de noodlijdenden van Curaçao, Aruba en Bonaire.
Wetend hoeveel ongelukkigen, in hun nijpende armoede, door die rijke liefdegaven
werden geholpen, of zelfs van den dood, door langzame uitputting, werden gered,
voel ik mij gedrongen U mijn innigen dank te betuigen voor Uw edel streven, om
de arme bevolking onzer kolonie, in haren nood, zoo krachtdadig te steunen: een
dank, dien ik U beleefd verzoek ook wel te willen overbrengen aan hen, die meer in
het bijzonder U in dezen hebben bijgestaan.’
Dankbetuiging in de Amigoe di Curaçao.
1) Zie onder Antillen. Red.
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Deze dankbetuiging wordt voorgelezen en is onderteekend door den Vicaris
Apostolicus van Curaçao.
Nog wordt medegedeeld, dat ook van wege H.M. de Koningin en van den Minister
van Koloniën dankbetuigingen zijn ontvangen.
Nieuwe studiebeurs door de Groep toegekend.
Deze beurs is toegekend aan mej. Buskaljon, die te Woerden zal worden opgeleid
voor onderwijzeres.

Punt IX. Zuid-Afrika.
Lezing van Prof. Le Roux, gehouden in de Afd. Potchefstroom over het Afrikaansch.
De aandacht wordt gevestigd op deze belangrijke lezing; de Afd. Potchefstroom
heeft voor het Hoofdbestuur gedrukte exemplaren dier lezing beschikbaar gesteld.

Punt X. Zelfstandige Afdeelingen.
B e r l i j n . Het herziene reglement dier Afdeeling wordt goedgekeurd.
Ned. Vereeniging te Keulen. Medegedeeld wordt, dat deze nieuwe vereeniging bij
haar stichting uit eigen beweging aansluiting heeft gezocht bij het A.N.V. Haar zijn
volledige inlichtingen gegeven.

Punt XI. Vertegenwoordigers.
A n t o f a g a s t a . De heer Barentz heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger
aangenomen.
C a i r o . De heer G. Vogel heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger
aangenomen.
D r e s d e n . Als vertegenwoordigster wordt voorgesteld mevr. Dr. Sommer,
aanbevolen door den heer A.A. Flaes, Consul-Generaal te Hamburg.
De vergadering benoemt haar.
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L a G u a i r a . De heer I.J. de Hart heeft zijn benoeming aangenomen.
K o b e . Als vertegenwoordiger wordt voorgesteld de heer T. de Meester door onzen
vertegenwoordiger te Hong-Kong.
De heer T. de Meester wordt benoemd.
L o u r e n ç o M a r q u e z . De heer J.H. Wolthers heeft zijn benoeming tot
vertegenwoordiger aangenomen.
M e x i c o . De heer De Boer te Tlalpam heeft deze woonplaats verlaten en zich in
de stad Mexico gevestigd, waar het A.N.V. reeds een vertegenwoordiger heeft. Het
vertegenwoordigerschap van den heer De Boer is daardoor opgeheven.
R i o d e J a n e i r o . De heer L. de Waal is naar Pernambuco verplaatst en heeft daar
het vertegenwoordigerschap op zich genomen.
S t . K i t t s . De heer Heijligers heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger
aangenomen.

Punt XII. Rondvraag.
Voorgelezen wordt een van de Afdeeling Stamverkeer ingekomen herzien reglement.
Aan het Dag. Bestuur wordt opgedragen na te gaan of het voldoet aan de eischen
der praktijk.
Nog komt ter sprake de vraag of het wenschelijk kan zijn de Redactie van
Neerlandia op anderen voet in te richten.
Na eenige gedachtenwisseling wordt bepaald, dat het Hoofdbestuur wel op den
omslag zal blijven vermeld, maar zonder redactioneele verantwoordelijkheid. De
stukken voor de Redactie zullen ook in het vervolg worden gezonden naar Dordrecht,
waar, zoodra het algemeene of bijzondere belangen geldt, onmiddellijk het oordeel
der desbetreffende leden van het Hoofdbestuur zal worden ingewonnen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
De Alg. Secretaris-Penningmeester,
N.J. ROELFSEMA.

Begrooting van het Hoofdbestuur van het A.N.V. voor 1913
Ontvangsten.
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1. Vermoedelijke opbrengst der
achterstallige bijdragen over de jaren
1909, 1910 en 1911

f 300.-

2. Dienstjaar 1912

Memorie

3. Bijdragen van de Groepen: Nederland, f 12000.saldo van rekening
België 2210 maal fr. 2.- à 47.65

f 2106.13

Ned. Indië 1200 à f 0.50

f 600.-

Suriname

f 331.80

Ned. Antillen

f 432.30 f 15470.23

4. Bijdragen der Zelfst. Afdeelingen

f 1624.50

5. Gekweekte rente

f 100.-

6. Subsidie Nederl. Regeering

f 3600.-

7. Buitengewone ontvangsten

f 50.-

8. Opbrengst uitgaven A.N.V

Memorie

9. Rente legaat mej. I. Rikkers

f 79.90

10. Bijdragen van nieuwe leden,
aangebracht door den propagandist

f 500._____
f 21724.63

Uitgaven.
1. Algemeene onkosten:
a. Salarissen

½ f 2225.-

b. Kantoorh. en onderh.

½ f 275.-

c. Drukwerk, kantoorbehoeften, porti enz. f 800.d. Verschotten van Bestuursleden en
Afgevaardigden

f 700.- f 4000.-

2. Subsidie aan Neerlandia

f 8200.-

3. Dienstjaar 1912

Memorie

4. Subsidie aan de Boeken-Commissie

f 2400.-

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

f 400.-

6. Lidmaatschappen en kleine bijdragen f 500.7. Propaganda

f 1500.-

8. Subsidies aan de Groepen

f 1626.91

9. Subsidies aan de Zelfst. Afdeelingen f 800.-
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10. Rente legaat mej. I. Rikkers

f 79.90

11. Ondersteuningen en
tegemoetkomingen

f 600.-

12. Ned. onderwijs in den vreemde

f 300.-

13. Crediet Verkeerscommissie

f 100.-

14. Crediet aan den Vacantieleergang

f 250.-

15. Crediet Bestendige Commissie voor f 100.de Congressen
16. Crediet Tentoonstelling A.N.V. te
Gent

f 250.-

17. Bijdrage aan het Kapitaalfonds

Memorie

18. Buitengewone uitgaven

f 417.82

19. Onvoorzien

f 200._____
f 21724.63

Aldus ingediend en goedgekeurd in de Hoofdbestuursvergadering van 14 December
1912.
De Alg. Secretaris-Penningmeester,
N.J. ROELFSEMA.
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[Vierde Groot-Nederlandsch Studenten-Congres]
Evenals verleden jaar te Leuven, wordt dit jaar op 1, 2 en 3 Februari een
Groot-Nederlandsch Studenten-Congres gehouden te Amsterdam. Deze congressen
worden ingericht door het Algemeen Nederlandsch Studenten-Verbond, welke
vereeniging in 1910 te Antwerpen is gesticht om een band te vormen tusschen de
verschillende Zuid- en Noord-Nederlandsche Studenten-Afdeelingen van het A.N.V.
Verleden jaar is echter besloten de toetreding ook voor andere vereenigingen open
te stellen, zoodat op het oogenblik in het geheel 30 Studenten-Vereenigingen, o.a.
ongeveer alle Studenten-Corpsen, Vrouwelijke Studenten-Vereenigingen en
Studenten-Bonden zijn aangesloten.
Op deze wijze vertegenwoordigt het A.N.S.V. ongeveer 10.000 studenten van
Nederland, België, Zuid-Afrika en Indië.
Op het congres, dat, onder eere-voorzitterschap van Mr. Dr. W.F. van Leeuwen,
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, op de eerste drie dagen
van Februari te Amsterdam zal worden gehouden en waarvan Jhr. Mr. Dr. A. Röell,
burgemeester van Amsterdam; F.W. Reitz, Voorzitter van den Senaat der
Zuid-Afrikaansche Unie; Prof. Dr. H. Treub, Rector-Magnificus der Universiteit van
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Amsterdam; Prof. Dr. J. te Winkel en Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, de Algemeene
Voorzitter van het A.N.V. het eerelidmaatschap hebben willen aanvaarden, zal
gesproken worden door Prof. Dr. H. Burger (welkomstrede), Prof. Mr. J.A. van
Hamel en Ds. H. van Broekhuizen (beiden over Z.-Afrika), Prof. Dr. J. te Winkel
(over de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool), Mr. J.H. Abendanon (over den
toestand van den Inlander in het verleden en de toekomst).
Het Amsterdamsch Studenten-Corps heeft de leiding op zich genomen van de
verschillende feestelijkheden, zooals een voorstelling door de Amsterdamsche
studenten van Frederik van Eeden's Don Torribio in den Stadsschouwburg, de optocht
door de stad met muziek, eenige kroegjolen enz.
Het congres zal door het Gemeentebestuur en den Senaat van de Amsterdamsche
professoren worden ontvangen, hetgeen dus wel een bewijs is dat ook van hoogerhand
belangstelling bestaat voor deze samenkomst van Nederlandsch sprekende studenten.
De toetreding tot het congres is voor studenten, leden van aangesloten
vereenigingen, bepaald op f 1.-, terwijl ook niet-studenten de vergaderingen kunnen
bijwonen indien ze f 2.50 zenden aan het adres van den penningmeester, den heer
F.A. Josephus Jitta, Keizersgracht 812, Amsterdam.
We hopen, dat de deelneming van studenten uit Noord en Zuid groot zal zijn.
J.W. TE WINKEL,
A m s t e r d a m , Jan. 1913.
A.N.S.V.-voorzitter.

Internationale Feestelijke Studenten-Bijeenkomst 1913.
Waar in 1913 wel allerlei groepen van menschen in Nederland gelegenheid krijgen
zich van hun beste zijde te toonen, daar zal het zeker niet zoo verwonderlijk klinken,
dat de Nederlandsche studenten nu ook met iets voor den dag zijn gekomen.
Dit plan is er niet een zooals vele andere om tentoonstellingen te geven of welke
onderneming ook op touw te zetten; dat mag men van hen niet verwachten. Maar zij
komen met iets heel bijzonders, dat al onmiddellijk moet aantrekken, zoowel om het
denkbeeld zelf als om den vorm, waarin het is gekleed.
In de laatste dagen van December is aan alle Nederlandsche studenten en vele
anderen in den lande een rapport toegezonden, samengesteld door de heeren Van
Asbeck, Pigeaud en Laman Trip, studenten te Leiden en te Delft; in welk rapport
wordt onderzocht in hoeverre een internationale Studenten-Bijeenkomst in Nederland
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in den a.s. zomer, kans van slagen zou hebben. Genoemde heeren hebben aan het
denkbeeld een vasten vorm gegeven en alle mogelijkheden overwogen, waarbij zij
wel gelegenheid kregen op vele moeilijkheden te wijzen, maar toch de welgevestigde
overtuiging, dat bij voldoende medewerking en steun het denkbeeld zeer veel kans
van slagen heeft.
De leus waaronder de academieburgers der gansche wereld ter Nederlandsche
‘dagvaart’ worden geroepen is de internationale leus bij uitnemendheid: vastheid te
brengen in de internationale rechtsorde (la glorification de l'idée de justice dans les
relations internationales). Het mag alweer niet verwonderen, dat Nederlandsche
studenten juist dien wapenkreet hebben gekozen, waar Nederland in dit opzicht wel
een der toonaangevende landen mag worden genoemd.
Hiermede hoopt men een beroep te doen op den bij alle studenten te onderstellen
idealistischen zin.
En als de vreemde studenten eenmaal in Nederland zijn, dan is er immers zooveel
gelegenheid om gezamenlijk belangrijke onderwerpen te bespreken en te hooren
bespreken door bekende voormannen op allerlei gebied. Vooreerst de internationale
vraagstukken. Maar vervolgens kunnen zij in de gelegenheid worden gesteld te komen
onder het gehoor van Prof. Lorentz en Prof. Beyerink en ongetwijfeld vele an-
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deren, die de Nederlandsche wetenschap in het buitenland hooghouden.
Ook stellen de rapporteurs voor een historischen dag in te richten. Men zal des
morgens op de markt te Delft zich verzamelen om het standbeeld van Hugo de Groot,
den grooten grondlegger van het volkenrecht. Dan zal men rijden langs de vredesnaald
te Rijswijk naar het Haagsche Binnenhof om daar de voor de vredesbeweging alreede
historische plaatsen te bezoeken en om te eindigen in het Huis ten Bosch. Welk een
schoone gelegenheid Nederland eens te toonen in al zijn voortreffelijkheid. Gedurende
de weken volgende op de vijf officieele feestdagen kunnen de bezoekers onder geleide
van studenten alle oorden des lands doorreizen en kennis maken met allerlei
belangrijke streken van ons vaderland; ieder naar zijn keuze.
De Nederlanders zullen alle reden hebben verheugd te zijn, indien er geestkracht
genoeg bestaat bij de Nederlandsche studenten de uitnoodiging aan hun buitenlandsche
collega's te doen en de zaak door te zetten. De bijzonderheden van regeling en
administratie, door de rapporteurs onderzocht, pleiten voor de groote
levensvatbaarheid.
Op Nederlandsche ingezetenen wordt onder anderen een beroep gedaan om den
inrichters der bijeenkomst te helpen in het onderdak verschaffen aan de vreemde
studenten. Het is een voorrecht van studenten, dat voor hen meer kringen openstaan
dan voor andere vreemdelingen.
Maar niet alleen op degenen, die in dit opzicht kunnen helpen, wordt een beroep
gedaan. Vertrouwd wordt, dat zeer veel Nederlanders voor het idealistische
ondernemen der studenten genoeg zullen voelen om hen ook geldelijk te steunen.
Het door de rapporteurs noodig geachte geld moet worden opgebracht gedeeltelijk
door studenten, maar ook gedeeltelijk door Nederlandsche ingezetenen, die aan dit
bijzondere en aantrekkelijke denkbeeld de van hen verwachte bijdragen wel niet
zullen onthouden.
Het betreft hier een ondernemen, dat niet is voor vandaag of morgen, maar dat,
juist omdat het studenten geldt, van het grootste belang is voor de toekomst.
Daarom is het ook toe te juichen, dat dit plan, aanvankelijk een der voorstellen
voor de Delftsche lustrumviering, nu pasklaar is gemaakt voor alle Nederlandsche
studenten, die er allen recht op hebben.
De redactie van het Algemeen Nederlandsch Studentenorgaan Minerva heeft zich
dan ook bereid verklaard het bedoelde rapport uit te geven en zoolang nog geen
uitvoerend bestuur is samengesteld, de bijdragen van studenten en niet-studenten in
ontvangst te nemen. Adres: de heer H.C. H a r t e v e l t , N i e u w e R i j n 64, L e i d e n .
De bijdragen zijn gesteld op ten minste f 2.50. Eveneens kan men aandeelen van
f 25.- nemen in het waarborgfonds, dat voor een mogelijk te kort in aanmerking zal
komen.
Toone Nederland, dat ondernemingen als deze waard zijn aan Nederlanders te zijn
opgedragen.
Leiden.
J.H. KRAMERS.
Met hartelijke waardeering voor de jonge mannen, die dit grootsche plan hebben
opgevat en voorbereid, betuigt het Hoofdbestuur zijn volle instemming en wekt de
leden van het A.N.V. op tot krachtige medewerking.
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Nederlanders en Stamverwanten,
Bevordert de Vlaamsche Beweging door in Vlaanderen Nederlandsch
te spreken en in Uw briefwisseling met Vlaanderen het Nederlandsch te
gebruiken.

Buitenland
Jaarverslag uit Rome over 1912.
Het aantal leden van het A.N.V. te Rome bedroeg in het afgeloopen jaar 19, maar is
door het vertrek van twee leden naar elders tot 17 geslonken. Dit cijfer werd te voren
niet bereikt en geeft dus reden genoeg van tevredenheid.
Voor de eerste maal had dit jaar een eigenlijke samenkomst der leden plaats.
Namelijk op 16 April, ten huize van mevr. Marcel de Jongh-Ravenswaay, bij
gelegenheid dat de Vlaamsche zanger en toondichter Emiel Hullebroeck zijne liederen
zou voordragen. De uitnoodiging hiertoe was geschied door den heer Marcel de
Jongh, als voorzitter van het Juliana-fonds, en door den vertegenwoordiger van het
A.N.V. 't Was een recht genoegelijke bijeenkomst in die bloeiende Romeinsche vilia,
zoo voornaam gelegen rechts van de Via Nomentana en zoo warm gekoesterd door
een milde Zuider-lentezon. Maar binnen troont de intieme gezelligheid eener
Hollandsche huishouding en zwaait gulle Hollandsche gastvrijheid den schepter,
waaraan het, in den verren vreemde bovenal, zoet is zich te onderwerpen.
Niet minder dan 60 landgenooten hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven.
Onder hen bevonden zich de Nederlandsche gezant Jhr. Mr. H. van Weede en diens
secretaris Jhr. F. Michiels van Verduynen, de procurator van het Nederlandsch
Episcopaat Mgr. Dr. B. Eras, de toonkunstenaar Daniël de Lange en diens echtgenoote,
de beeldhouwer Pier Pander en een uitgelezen damesgezelschap. Door een gelukkigen
samenloop kon mevr. Dr. Pijnappel, uit Zwolle, die reeds op menige plaats onzer
noordelijke provincies Hullebroeck accompagneerde en bij uitzondering hiertoe
waardig gekeurd wordt door den gloedvollen zanger, ook nu haar kunstige
klavierbegeleiding ten beste geven.
Over de liederenvoordracht en het opnieuw behaalde succes behoeft thans niet te
worden uitgeweid. Emiel Hullebroeck is in alle gouwen, waar onze moedertaal klinkt,
algemeen bekend, dus algemeen bemind. Door haast alle steden en zelfs dorpen van
beteekenis trekt deze ‘varende zanger’ rusteloos rond, om met woord en daad
propaganda te maken voor het Vlaamsche lied, waarvan hij - uit het Vlaamsche volk
opgegroeid, daarom met de volksziel innig vertrouwd - de geheimen zoo meesterlijk
weet te vertolken. Hij mag gerust als de minstreel van het Algemeen Nederlandsch
Verbond worden geprezen, die overal waar hij optreedt, stormenderhand de harten
wint voor zijn heilige zaak.
Te voren had de hoop bestaan, dat deze bijeenkomst mogelijkerwijze leiden zou
tot de oprichting eener zelfstandige Afdeeling van het A.N.V. te Rome. Maar
omstandigheden van bijzonderen aard deden vooralsnog de uitvoering van dit plan
opschorten. Nochtans blijft de hoop bestaan, dat ook hier uitstel geen afstel blijken
zal.
Twee dagen later, 18 April, gaf Hullebroeck met dezelfde opgewektheid en
natuurlijk met hetzelfde succes een tweede liederenvoordracht, in den Vlaamschen
Studiekring ‘Gelukzalige Johannes Ruysbroeck’. Ons medelid Mgr. Maurice Vaes,
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rector van Sint Juliaan van Vlaanderen, had daarvoor een ruim lokaal van zijn gastvrij
pelgrimshuis ter beschikking gesteld. De flamingante bisschop van Luik, Mgr. Rutten,
luisterde met zijn hooge tegenwoordigheid deze vergadering op en hield ten slotte
een krachtig-aanmoedigende toespraak. Wederom vond Hullebroeck, in de eivolle
zaal, levendigen bijval. Maar toen de gevierde
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zanger uit volle borst zijn ‘lied der Vlaamsche hoogeschool’ liet weerklinken, scheen
er aan het daverend gejuich geen einde te zullen raken.
Nog moet, te dezer gelegenheid, een aangename plicht worden nagekomen. Zoowel
aan de beminnelijke gastvrouw der eerste bijeenkomst als aan den hoofschen rector
van Sint Juliaan past ten minste een kort, doch oprecht en hartelijk woord van hulde
en dank.
Een derde samenkomst, die talrijker dan ooit de Nederlandsch-sprekende kolonie
van Rome bijeenzag, komt nu ter sprake. Namelijk de feestvergadering, die op touw
was gezet door bovengenoemden Vlaamschen Kring, naar aanleiding van het
heugelijke feit, dat onze landgenoot kardinaal W.M. van Rossum kort geleden het
purper ontvangen mocht.
Zij had plaats in de eerezaal van het Belgisch College. Met toepasselijke poëzie
en keurige muziek werd de nieuwe kardinaal gehuldigd. De feest ede: een
geschiedkundig overzicht der Nederlandsche kardinalen, sprak ondergeteekende uit
en bracht, in gewijzigden vorm, een Nederlandsch tijdschrift onlangs aan het licht.
De algemeene geestdrift, die van begin tot eind' de aanwezigen bezielde, kwam op
haar toppunt, toen kardinaal Van Rossum, met vurige welsprekendheid, dank betuigde
aan den Vlaamschen Kring en dringend aanspoorde om moedig op den ingeslagen
weg voort te gaan.
Uit deze merkwaardige toespraak mag zeker wel het volgende in blijvende
herinnering gebracht worden.
Onverdeelde sympathie betuigde Zijne Eminentie aan den Vlaamschen Studiekring,
die haren oorsprong heeft in de nooit verbreekbare eenheid van taal en stam. De
menschelijke taal is een der schoonste en kostbaarste gaven van den Schepper, ons
meest kenmerkend onderscheidingsteeken van het redelooze dier. Hoe edeler de
mensch denkt en gevoelt, des te edeler en waardiger zal hij zich uitdrukken. Maar
omgekeerd tevens, oefent de taal een onberekenbaren invloed op ons denken en
gevoelen uit. Daarom moeten wij met alle kracht ons toeleggen op beoefening en
bevordering van onze landstaal. Wanneer een natie dit verzuimt, dan wordt zij op
den duur een minderwaardig volk, op alle gebied. 't Is daarom ook, dat Zijne Em.
het streven van den Vlaamschen Studiekring zoo toejuicht. ‘Hier zult Gij, Vlaamsche
jongelieden, Uwe moedertaal beter leeren waardeeren en liefhebben, naar diezelfde
mate ook beter leeren gebruiken. Voor ons priesters en levieten, die aan het volk de
blijde boodschap van het Evangelie moeten verkondigen, maar dan op eene voor het
volk meest bevattelijke manier, is dit een heilige en dure plicht.’
Behooren deze gulden woorden, door een Nederlandschen kardinaal in de Eeuwige
Stad openlijk uitgesproken, niet in het Jaarverslag van het A.N.V. te worden geboekt?
Nu de verschillende uitingen van nationaal leven en werken te Rome een jaarlijkschen
terugblik krijgen, mag zeker ook Willem Mengelberg, die van 11 tot 21 April in het
‘Augusteum’ vier concerten gaf, niet vergeten worden. Natuurlijk was zijn optreden
weer een nieuwe overwinning, zich aansluitende bij de vorige, zoo dikwijls de
Amsterdamsche dirigent aan het Romeinsche orkest zijn onvertroffen leiding gaf.
Maar aan het slot der laatste uitvoering werd de toejuiching van het tallooze publiek
een ware ovatie, en nauwelijks konden de hooghartige Romeinen hun aangeboren
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voornaamheid in toom houden, om niet in dankbare vervoering de hand te gaan
kussen van dezen ‘formidabile maëstro Olandese’.
Ook dient bijzondere melding gemaakt te worden van het internationaal
Kunsthistorisch Congres, dat hier van 16 tot 21 October plaats had. In het Eerecomité
had ondergeteekende, als directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut, zitting;
aan de werkzaamheden van het plaatselijk Comité van voorbereiding nam Dr. J.A.F.
Orbaan ijverig deel; aan die van het algemeen Secretariaat Dr. G.J. Hoogewerff. De
Nederlandsche Regeering werd officieel vertegenwoordigd door Dr. C. Hofstede de
Groot. Bekende kunsthistorici als prof. W. Vogelsang, uit Utrecht, en Dr. Jan Veth
woonden het Congres bij. Laatstgenoemde hield een doorwrochte rede over
Rembrandt en de Italiaansche kunst. Maar wat nog het meeste zegt: onder de 80
onderwerpen, die in de algemeene en afzonderlijke vergaderingen waren
aangekondigd, behoorden niet minder dan 21 - dus ruim een vierde - tot de
Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Men ziet hieruit, welk eene plaats van beteekenis, onder kunsthistorisch opzicht,
door ons klein landje nog wordt ingenomen. Waarlijk eene plaats, die menig groot
land ons zou kunnen benijden.
Het voorafgaande overzicht deed alleen het voornaamste uitkomen, wat tot het
openbare leven van Nederlanders te Rome behoort. Gemakkelijk zou het nog met
een en ander van belang kunnen worden aangevuld.
Maar reeds moge het volstaan, om met tastbare feiten aan te toonen, dat in het
voormalige klassieke Rome, nu de moderne hoofdstad van het ééne Italië altijd toch
ook de hoofdplaats der Christenheid en de meest kosmopolitische stad der wereld,
ten jare 1912 het Nederlandsche leven nog groeit en bloeit, zich ontwikkelde en
verruimde, ja op menig gebied krachtdadig en met eere zich liet gelden.
Dr. GISBERT BROM.
R o m e (2 Via Varrone), Oudejaar 1912.

Hollandsche feesten te Londen.
Onze vertegenwoordiger te Londen schrijft:
Het jaarlijksche feest voor Nederlandsche jongelui en jongemeisjes die hier in
dienstbetrekking zijn en voor kinderen uit hier gevestigde onbemidde de Hollandsche
gezinnen, op 11 Januari in de Memorial Hall, Blachfriars, gehouden, droeg ditmaal
een bijzonder karakter, passende aan het bijzondere jaar - 1913 - waarin het werd
gehouden.
De krachtige dames-kommissie, die onder leiding van dr. en mevr. Baart de la
Faille dit feest voorbereidde kan groote voldoening hebben over he'geen zij volbracht:
het was een zeer geslaagd, echt vaderlandsch feest, dat er weer veel toe heeft
bijgedragen den band tusschen de hier gevestigde Nederlanders der minder gegoede
klasse en het moederland, waarvan zij zoo licht vervreemden konden, nauwer toe te
halen en te versterken.
Het feest droeg een bijzonder karakter, omdat de kommissie terecht begreep, dat
het honderdjarig bestaan van Neerland's onafhankelijkheid ook hier niet ongemerkt
mocht worden voorbijgegaan; in zijnt espraak deed dr. Baart de groote beteekenis
van dit eeuwfeest dan ook duidelijk uitkomen en een bijzonder aardig tooneelstukje,
geschreven door mevr. Baart en onder hare leiding vlot gespeeld door een aantal
Hollandsche meisjes en jongens in 1813 kostuum, gaf in symbolischen vorm een
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aanschouwelijk beed van den druk der Fransche overheersching en de waarde der
herkregen vrijheid.
Het behoeft nauwelijks vermeld, dat het stuk en het aardige spel der kinderen
grooten bijval vonden bij de talrijke aanwezigen, evenals de vader andsche liederen
gezongen door het kinderkoor, onder leiding van de dames L. de Graaff en E. Meyjes.
Haar onvermoeide pogingen om de door school en omgeving zoo gemakkelijk
verengelschende kinderen de liefde voor de Nederlandsche taal door het Hollandsche
lied te doen behouden, verdienen de steun en waardeering van alle weldenkende
Nederlanders alhier en het zou geen slechte gedachte zijn als er eens een fondsje
gesticht werd om dit mooie werk te be-
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vorderen. Bij de onbemiddelde ouders zijn meestal de onkosten van het heen- en
weerreizen der kinderen het groote struikelblok dat aan het geregeld cefenen van het
koor in den weg staat!
Op dit feest werd nog een ander middel gebruikt om de Hollandsche kinderen
alhier eenig begrip van en liefde voor hun vaderland te doen krijgen. Een aantal
lichtbeelden, aangeboden door de Batavier Lijn, gaven prachtige kijkjes op ons mooi
vaderland en zijn bewoners.
En allen, die het feest bijwoonden en hun deel ontvingen van het speelgoed en de
mooi aangekleede poppen, werden ten slotte nog verblijd met een vlag en een mooi
aardewerk-bord of beker met ‘Oranje Boven’ en de jaarcijfers 1813-1913 erop om
hen ook thuis nog blijvend te herinneren aan het op 11 Januari gesmaakt genot en
aan het vaderland van overzee.

De Nederl. Vereeniging te Londen.
Op 15 Februari viert de Nederlandsche Vereeniging te Londen haar veertigjarig
bestaan en zij doet dit onder de meest gunstige omstandigheden. Want vooral sinds
de vereeniging eenige jaren geleden haar clubgebouw verplaatste van Regent Street
naar Sackville Street, Piccadilly, is de club voortdurend in bloei toegenomen.
In den middag van 14 Februari zal in het clubgebouw aan de vereeniging feestelijk
worden aangeboden het portret van den heer F.C. Stoop, die sinds 1875 zitting heeft
in het bestuur en sinds 1886 onafgebroken het voorzitterschap heeft bekleed. Dit
portret is geschilderd door onzen landgenoot Anton van Anrooy.
Den volgenden dag heeft voor de leden en hunne dames een feestmaaltijd plaats
in het Hotel Metropole.

Toestand en toekomst van het Vlaamsch in Frankrijk.
II.
Dit alles kan geen anderen indruk geven, dan dat er onder het Nederlandsche volk
in den ruimen zin een vloed aan het opkomen is, die, mits het gunstig geboortecijfer
aanhoudt, langzaam zal afvloelen naar het Zuiden, daar de Duitsche landen zelven
een sterke bevolking hebben*).
In de geschiedenis heeft zich het meer voorgedaan, dat Vlamingen den
geboortegrond verlieten, maar zij zijn op den duur in vreemde landen opgeslorpt.
Reeds in de elfde eeuw spreekt men van overbevolking, althans eenige texten bij
schrijvers uit dien tijd wijzen er op. In het begin der twaalfde eeuw begint dan de
uitwijking der Vlamingen naar de Marschen bij Bremen, van Holstein, Thüringen,
Meiszen, Brandenburg, Lausnitz, Silezië, tot in Hongarije en Transsylvanië, ook
Engeland, Schotland en Wales. Bij duizenden nemen zij deel aan de kruistochten en
tijgen met Willem den Veroveraar naar Engeland.
*) De 144 000 Nederlanders in Duitschland zijn een daar sinds lang gevestigde bevolking die
door bijzondere oorzaken er prijs op blijft stellen Nederlandsche staatsburgers te blijven.
Hun aanwas berust dan ook voor een groot deel op eigen geboorten.
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Aan het eind der twaalfde eeuw houdt de stroom op, daar men blijkbaar het eigen
land beter in cultuur neemt. Handel en nijverheid bloeien, en omstreeks de vijftiende
eeuw berelkt de bevolking van België een hoogte als aan het begin der negentiende
eeuw. Daarna treedt het verval in door den opstand tegen den landsheer Philips II,
gevolgd door voortgezette Europeesche verwikkelingen, die België tot een verloren
land maakten.
Dan begint met de negentiende eeuw een nieuwe langzame stijging, maar
veroorzaken economische crisissen een trek naar Frankrijk, die bovendien blijvend
wordt, wat de groep der ‘Franschmans’ betreft, door den hoogen loonstandaard in
het beschermd Frankrijk, terwijl het gezin in het goedkooper België vertoeft, zoodat
de man sparen kan.
Ook de trek tot blijvende vestiging vertoont nu een vast karakter, door het gebrek
aan menschen, waardoor Frankrijk's velden dreigen braak land te worden.
In Gent was tijdens de aanhechting aan Frankrijk een groote katoennijverheid
onstaan. Na 1814 verplaatste die zich naar Rijssel en reeds toen gingen Vlamingen
den weg van Frankrijk uit. Maar de opening der Nederlandsch-Indische markt deed
de emigratie verminderen, tot in 1831 na de scheiding, door sluiting van Oost-Indië's
markt 2300 Gentenaren naar de streek van Rijssel trokken. De katoencrisis van 1860
dreef nieuwe groepen naar Frankrijk.
Voor het platteland was noodlottig de crisis van 1846 in den huisarbeid der
linnen-nijverheid. Zoo viel van 1842-1849 de bevolking der Arrondissementen Thielt
en Roeselare van 132.104 op 117.772. Een vermindering dus van 14.332 in 7 jaar.
En ook die plattelandsbevolking trok voor een deel naar Frankrijk's Noorden.
Roodebeeke telde in 1831 18.000 inw., w.o. 4 à 5000 vreemde arbeiders. En onder
dien toevloed stegen de steden zeer sterk in aantal inwoners.
Rijssel

in 1804 59000 in 1901 210000, met
voorsteden 290000;

Roodebeeke

in 1804 8703 in 1901 124000;

Tourcoing

in 1804 10 889 in 1901 79000;

Armentières

in 1804 7.485 in 1901 52000, (met
voorsteden);

Zeker drie vierde dier nu meerendeels verfranschte bevolking is van oorsprong
Vlaamsch. Reeds in het derde geslacht is Fransch de uitsluitende omgangstaal. Het
ging met hen als de 4000 Vlamingen aan het eind der veertiende eeuw te Norwich
in Engeland: spoorloos opgegaan in de massa.
Twee redenen bestonden er in het bijzonder voor Noord-Frankrijk om de
verfransching op de spits te drijven: het zich nog niet bewust zijn van het Vlaamsche
ras, de eenigszins verlegen schaamte voor hun ‘patois’ waarmede het Vlaamsch
steeds betiteld en gelijkgesteld wordt door een vreemd volk, dat hun taal niet kende
en daardoor geen onderscheid zag tusschen dialect en patois, en anderzijds de
meedoogenlooze wijze, waarop de Fransche overheid steeds scherper tegen het
Vlaamsch optrad.
Zoo sterk moet die werking van beide zijn, dat Raoul Blanchard in zijn uitnemend
en leerzaam werk: ‘La Flandre’*), zeggen kan: (blz. 159) ‘C'est une nouvelle invasion
de Barbares, semblable à celle qui s'est accomplie pacifiquement tout au long des
*) Paris 1906, Armand Colin.
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quatre siècles de l'Empire Romain; comme jadis leurs ancétres des bords du Rhin,
ces Germains pauvres et prolifiques viennent louer leurs bras, se font colons des
riches territoires que les Latins quittent pour habiter les villes, peu et peu ils
s'établissent, la naturalisation automatique les transforme en Français et ces nouveaux
citoyens ne se distinguent bientôt des autres que par leur docilité et leur endurance
au travail. Aucun des 4 à 500 Belges fixés a Bousbecque, à Bondues, à Steenvoorde,
à Ghyvelde, dans toutes les communes frontières ne s'avise de revendiquer pour ses
enfants son ancienne nationalité: ils deviennent Français sans esprit de retour; les
traiter de Belges leur paraît déjà une insulte.’
En blz. 484, na uiteengezet te hebben de maatregelen door het Fransch
gouvernement genomen, na de taalgrens op den voet te hebben gevolgd, en voor
ieder dorp en elke stad de bijzondere redenen van verfransching te hebben nagegaan,
zegt hij tot slot:
‘Pris comme dans une pince entre Lille et Dunkerque devenu un foyer de
rayonnement du Français, le Flamand de France paraît condamné à mourir, et l'on
ne peut plus guère discuter que sur la date à laquelle finira cette agonie.’
Houden deze uitspraken werkelijk in een vaststel-
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ling van wat nu is, en een voorspelling van wat spoedig wezen zal, of is een kentering
aanstaande?
De kentering is er, en bijna zeker breekt voor het Vlaamsch in Frankrijk een nieuwe
toekomst aan. Want twee dingen zijn veranderd: Niet als vroeger zal ieder Vlaming
die Frankrijk binnentrekt zich onbewogen voelen als men hem met barbaren gelijkstelt.
Velen weten, al komen zij als laag onaanzienlijk man en al zijn zij zelve in hun
eenvoudige ontwikkeling als barbaren tegenover de Fransche beschaving, zij kúnnen
althans weten, sinds Belgisch Vlaanderen zich zelf bewust werd en weergevonden
heeft, dat er een eigen Nederlandsche beschaving staat naast, niet ònder de Fransche,
dat zij in hun barbaarschheid vertegenwoordigers zijn van een hoog beschaafd volk,
dat in zijn Zuid- en Noord-Nederlandsche vertakkingen wellicht andere, maar zeker
niet mindere gaven bracht dan Frankrijk aan gansch de wereld.
En die geest, die van uit België met de uitwijkelingen overwaait, is de beste
waarborg, dat, wat vroeger mogelijk was, niet meer gebeuren zal: dat de Vlaamsche
taal roemloos versmoort in de volksbuurten van de groote Noord-Fransche steden,
dat ook wellicht weldra onder de geboren Fransch-Vlamingen ‘als een noot gekraakt’
tusschen Duinkerken en Rijssel, mèt de onuitroeibare liefde voor de moedertaal
weder opbloeit een gevoel van waardeering voor de eigen Vlaamsche cultuur.
Is er ook kans, dat de tweede wurgpaal wordt opgeruimd? Dat er een eind komt
aan de langzame verstikking van het Vlaamsch van hoogerhand?
Het vorig jaar wees Abbé Lemire erop, dat de voorteekenen gunstig waren, daar
er allerwege in Frankrijk waardeering kwam voor de volkstaal en dat er een strooming
ontstond om het als medium van onderwijs op de lagere school te gebruiken. Maar
dit jaar had hij die hoop verloren. Ook de heer Joseph Lamby, vicaris te Steenbeek,
uit ons Limburg afkomstig, maar al jaren in Frankrijk, meende, dat men nooit het
Vlaamsch zou erkennen, omdat men nu eenmaal meent dat toeneming van het
Vlaamsch den invloed der Kerk zou versterken.
Toch zal wellicht ook daarin eens verandering komen, als er een beter begrip komt
over de Vlaamsche Beweging, tenzij helaas, daarvóór reeds het Vlaamsch te niet
ging. Maar dat het te niet zal gaan, gelooft niemand. Het deed goed uit Lemire's
mond te vernemen, hoe pessimist hij ook was, dat nog eeuwen het Vlaamsch zou
blijven wat het was: De moedertaal van Fransch-Vlaanderen1). De tijd is dus aan ons,
wij kunnen het gunstig tij afwachten, en n u reeds schijnt het tij te wassen.
***
Om een juister denkbeeld van de beweging te krijgen, die in Frankrijk gaande is, zij
het mij vergund kortelijks aan de hand van Arm. Praviel2): ‘Les dialectes locaux dans
les écoles’, een schets te geven van de geschiedenis en den huidigen toestand ervan.
De strijd tegen de dialecten op school begon in den revolutie-tijd en de redenen
vinden wij uitgesproken door Barère in de vergadering der conventie van 8 pluviôse
an II: Il faut populariser la langue, détruire l'aristocratie du language. Nous avons
révolutionné le gouvernement, les moeurs, la pensée; révolutionnons aussi la langue.
Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, l'émigration et la haine de la
1) Deze meening heeft ook J. Dewachter: ‘Le flamand et le français dans le Nord de la France’;
rede in 1908 gehouden op het tweede ‘Congrès pour l'extension et la culture de la langue
française’. Ultgegeven te Rijssel 1909 bij Lefebre-Ducrocq.
2) Revue hedomadaire 9 Dec. 1911.
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République parlent allemand, la contrerévolution parle l'italien et le fanatisme parle
le basque: cassons ces instruments d'erreur.
Het gevolg is, dat men onderwijzers uitstuurt naar de streken, waar men een eigen
idioom sprak. De conventie zendt hun een aanschrijving achterna:
‘La connaissance et l'usage exclusif de la langue française sont entièrement liés
au maintien de la liberté......... Citoyens, qu'une sainte émulation vous anime pour
bannir de toutes les contrées de la France ces jargons qui sont encore des lambeaux
de la féodalité et des mouvements de l'esclavage.’
Maar men stuitte blijkbaar op paedagogische bezwaren en zoo geeft reeds in 't jaar
VIII citoyen Tanguy le jeune te Brest een werkje uit: Le Rudiment de Finisterre,
manuel français-breton, destiné à faire passer d'une façon rationnelle les enfants de
la connaissance de leur langue maternelle à celle de la langue française.
In 1819 ontstaat iets dergelijks in de L a n g u e d o c . In 1826 drukt J.J. Chabaud
te Marseille voor de P r o v e n c e : Grammaire française expliquée au moyen de la
langue Provençale.
Het kwam zoover, dat in 1872 Michel Bréal, aan de Universiteit te Parijs, uitgaf1):
Quelques mots sur l'instruction publique en France, waarin hij de stelling verdedigt:
‘loin de nuire à l'étude du français, le patois en est le plus utile auxiliaire.’ En als
bewijs daarvoor zal dan ook wel de dichter Arsène Vermenouze kunnen dienen, een
bekend dichter uit Auvergne, die, toen men hem lof toezwaaide voor zijn rijken
woordenschat, zijn fermen zinsbouw, zonder classieke studies te hebben doorgemaakt,
met trots kon antwoorden: ‘C'est vrai, je n'ai pas appris le latin; mais, tout de même,
je suis bilingue.’
Ter zelfden tijd, dat Bréal wetenschappelijk de beweging verdedigde ging in de
practijk vóór, zonder dat zij van elkaar iets afwisten, Pater Savinien Joseph, van zich
zelf Joseph Lhermite, die bij het bijzonder onderwijs was. Mistral maakte hem op
het werk van Bréal opmerkzaam. Hij sprak er met zijn meerderen over, die evenwel
er huiverig voor waren, omdat zij vreesden voor anti-jacobijnsch te worden gehouden.
Savinien liet zich evenwel niet ontmoedigen. Hij publiceerde: ‘Recueil de versions
provençales pour l'enseignement du français.’ Daarna ‘Cours préparatoire et
élémentaire’ en ‘Grammaire provençale’. Later nog een groot leerdicht: ‘La Lionide’
in twaalf zangen, dat de eer genoot door Mistral aan alle Provençaalsche onderwijzers
te worden aanbevolen.
Door de tijdsomstandigheden evenwel kreeg het bijzonder onderwijs een knak.
Toch vinden we in 1904 Savinien Joseph onder zijn eigen naam Lhermite terug aan
het hoofd van een kleine school te Bourg-St.-Andéol. Tegenwoordig is hij weer te
Avignon. Bij zijn onderwijs gebruikt hij behalve la Lionide een verhaal ‘Firmin et
Testidor’, bijzonder voor het onderwijs aan hen, die bestemd zijn later werklui te
worden op het veld of in de fabrieken.
Maar laat ons ook de keerzijde zien: Haast overal is het dialect gebannen. En
vermakelijk is soms de wijze waarop men meent het te moeten bestrijden. Een
inspecteur d'académie deed in een rapport aan het conseil général van Morbihan het
volgend voorstel:
Créons pour l'amélioration de la race bretonne quelques unes de ces primes que
nous réservons aux chevaux et faisons que le clergé nous seconde en n'accordant la
première communion qu'aux seuls enfants parlant français.
Alsof het Fransch een Christelijk sacrament was!
1) Paris Hachette.
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Al is het nu niet tot toepassing van dit middel, dat men met eenig recht een
‘paardenmiddel’ zou mogen noemen, gekomen, zoo heeft men er toch wel wat anders
op gevonden, iets dat ons uit de schooljaren van Rodenbach en ook van andere
Vlaamsche strijders bekend is; en waaruit blijkt dat in den strijd tegen de moedertaal
van het volk, hetzij in België tegen het Vlaamsch of in Frankrijk tegen het Bretonsch
enz. als altijd ‘les beaux esprits se rencontrent’.
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Vlaamsche beetenbrakers in het veld in Noord-Frankrijk.

Het is het middel van ‘le Symbole’ of ook wel ‘le signe’.
Wie ‘patois’ spreekt, moet een voorwerp dragen, dat hem bespottelijk maakt in
de oogen der anderen, een doorboord ijzeren plaatje, een gemerkte knikker, een
poppetje, - in Bretagne een klomp -, tot hij een ander snapt aan wien hij het ‘symbole’
overgeeft. De laatste aan het eind van den schooltijd krijgt een min of meer zware
straf.
De heer Boitiat, inspecteur primaire te Barcelonnette geeft het volgende voorbeeld:

Ploeg Vlaamsche Steenbakkers, werkend te Hersin Coupigny (Pas de Calars).
(Beide cliche's bereidwillig afgestaan door het geillusteerde Weekblad ‘Ons Volk ontwaakt’).

‘Het “patois” is de ergste vijand van het onderwijs in 't Fransch op onze lagere
scholen. De hardnekkigheid, waarmede in sommige streken de kinderen onder elkaar
het spreken zoodra zij vrij zijn, maakt de wanhoop uit van heel wat onderwijzers,
die met alle mogelijke middelen die slechte gewoonte trachten te bestrijden. Onder
die middelen is er een, dat ik met goeden uitslag in een dorpsschool van
Haute-Provence heb zien toepassen en dat ik meen U te moeten meedeelen. Het is
wellicht niet nieuw, maar het is nog al eigenaardig. Des morgens geeft
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de onderwijzer bij den aanvang der klas aan den eersten leerling van de hoogste
afdeeling een stuiver, door hem met een mes van een kruisje voorzien of eenig ander
teeken, om het te kunnen herkennen.
Dien stuiver noemt men “le Signe”. Nu komt het er voor den bezitter, voor den
“aangever”, zooals de kinderen hem noemen, op aan om zich van den stuiver te
ontdoen door hem aan een anderen leerling te geven, dien hij op het spreken van ook
maar één woordje “patois” betrapt.’
In ieder ander land zou men het willicht eenigszins bedenkelijk vinden om gebruik
te maken van de karakterbedervende methode, dat men uit vrees voor eigen leed en
bespotting een ander verklikt. Er is ook wel een onderwijzer, die er iets bedenkelijks
in vond, al was het van anderen aard:
‘Ik heb’, zegt hij, ‘over de zaak wat nagedacht, en ik vind wel, dat het de leerlingen
aan moet sporen, maar toch kon ik er nog niet toe besluiten het te gebruiken, en wel
omdat ik naast enkele voordeelen er een gebrek in vind, dat mij nog al erg toelijkt:
op de 10 leerlingen bijv. die op een dag op patois spreken betrapt worden, wordt
slechts de laatste gestraft. Ligt daar niet iets onbillijks in? Ik gaf er dan ook tot dusver
de voorkeur aan om allen, die gesnapt worden te straffen, en ik acht me gelukkig,
dat ze over het algemeen niet talrijk zijn.’
Al wordt nu dat stelsel niet overal toegepast (voor zoover ik weet ook niet in
Fransch-Vlaanderen), op zijn minst zegt men toch tegen zoo'n jongen: Toi mon
garçon tu ne feras jamais qu'un laboureur: Je blijft toch maar boerenarbeider.
***
Met dat al zijn er toch nog plaatsen waar men de tweetalige methode toepast. Er
waren tijden dat men in Provence aan 5000 kinderen op de Saviniaansche methode
les gaf. Maar het meest heeft de beweging zich doen gelden aan de Pyreneeën. De
heer Andrieu Planté, oud-afgevaardigde en burgemeester van Orthez ‘cabiscou’,
d.w.z. voorzitter der félibres uit die provincie, heeft van de Inspecteurs d'académie
en de Departementale Raden van Openbaar Onderwijs gedaan gekregen, dat de
gewesttaal werd toegelaten. Maar dit zou niet veel gegeven hebben, als men niet van
particuliere zijde (de ‘Ecole’ of ‘Association de Gaston Phébus’) de onderwijzers
had weten te bewegen den nieuwen weg te betreden, tweetalige boeken verschaft
had, en conférences régionales had ingericht en verder wedstrijden met belooningen
voor onderwijzers en leerlingen. Dit voorbeeld werd gevolgd door de ‘Ecole des
Pyrenées’ (in Gascogne, Commingues en het graafschap Foix). Maar slechts moeilijk
kan de persoonlijke aanstichting deze ontzaglijke taak tot een goed einde brengen,
al heeft de beweging steun bij Frankrijk's grootste geesten. Vóór allen Mistral, die
in zijn ‘Ode aux Catalans’ dichtte: Qui tient la langue, tient la clefqui der chaînes
délivre (un peuple). Verder schreef hij aan Savinien o.m.:
‘De leerlingen der lagere school zijn meerendeels bestemd om landarbeiders te
worden of werkman enz., d.w.z. in een midden te leven, waar de volkstaal hun
onmisbaar zal zijn, hetzij tot juist begrip van overgeleverde bedrijfstechniek, hetzij
van zijn maatschappelijke verhoudingen, en men beijvert zich in die jeugdige hersens
de kiemen te dooden van het bevattings- en maatschappelijk aanpassingsvermogen,
die zich daar langs natuurlijken weg hadden opgehoopt! Dat is krankzinnigenwerk.
Het is alsof men er zich in ging vermeien een ei te ledigen, om den vruchtbaren
inhoud, dien de natuur er in plaatste, te vervangen door chemische bestanddeelen.
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Wel! Heeren, broedt het ei uit, dat is alles wat men U vraagt en of er een adelaar,
een vink of een eendje uitkruipt, is niet Uw zaak maar die van God daar boven. Het
voornaamste is, dat er een vogel uit voortkomt, krachtig e n m e t v l e u g e l s .’
In het verzoekschrift in 1905 door het Félibrige gericht tot den Minister van
Onderwijs lezen wij:
En donnant aux parleurs de la langue d'oc la place et le respect qui leur sont dus
dans les écoles primaires du Midi, vous donnerez à l'enfant du peuple la faculté de
bien apprendre le français. Vous lui donnerez aussi le respect du foyer, l'amour de
la cité et de la petite patrie, qui engendre l'amour de la grande; vous rendrez au jeune
homme la fierté de famille, de la race et des traditions locales, vous l'attacherez par
les liens les plus fleurés et les plus puissants au sol natal, qui garde la cendre des
aleux. Vous mettrez une digue à la dépopulation des campagnes: vous diminuerez
le nombre toujours croissant des déclassés qui vont se perdre dans les villes et y
grossir l'armée des mécontents et des meurtde-faim...
Ten slotte ziet men dus in de beweging een veel wijdere strekking. Het zal niet
alleen de onwetendheid*) bestrijden, maar een grooten zedelijken en socialen invloed
uitoefenen. Zedelijk: het kind, dat op school zijn huistaal behoort te eerbiedigen,
komt er niet meer toe, zooals nu, om zijn ouders, zijn vak, zijn dorp te verachten.
Sociaal: de eerbied voor de eigen landstaal, zonder in het minst het aanleeren van
het Fransch tegen te werken, - daar het integendeel het gemakkelijker en logischer
maakt - zal voor zijn part bestrijden den uittocht uit het platteland en de
aanhankelijkheid aan den geboortegrond versterken.
(Slot volgt).

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
wekt elken Nederlander op tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
wekt elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.
*) Het aantal analphabeten in Frankrijk was volgens de N. Ct. van 16 Juli 1912 naar volgorde
het grootst in de departementen: 1. Nord (Vlaamsch); 2. Morbiban (Bretonsch); 3. Pas de
Calais; 4. Finisterre (Bretonsch); 5, 6, 7. Aisne Seine Infre; Somme.
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Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
W.J. de B.K. te D.; J.N.v.H. te A'dam en H.J.K. te R'dam. - Dank voor uw
opmerkingen, welke besproken zullen worden.
J.J.H. te 's-G. - Uw vragen zullen binnenkort behandeld worden.
Hoogst aangenaam was het de Commissie uit een brief van Prof. Van Leersum
aan de Redactie van
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Neerlandia gericht, te zien, dat Prof. Van Leersum het streven der Commissie
waardeert en haar optreden met sympathie begroet.
***

Nederland op den goeden weg!
Hotel Wittebrug. Iederen Zondag ‘namiddagthee’ in de Hall. Muziek Krafft.
Nu nog Hal in plaats van Hall, dan zijn wij er.
In den winkel van de firma Scharenberg in de Hoogstraat te 's-Gravenhage zagen
wij gedrukte kaartjes met het opschrift ‘laatste nieuwheid’. Als die ‘nieuwheid’ nog
‘nieuwigheid’ wordt, is het heelemaal Nederlandsch.
Dat het tijd kost om Nederland op den goeden weg te krijgen blijkt uit Ferd. Huyck
van Mr. J. van Lennep (in 18... geschreven). Op blz. 280 van de uitgave van Sythoff
lezen wij:
‘En dat hij zooveel Fransche woorden bezigt’, zeide mijn moeder.
‘Dat is Haagsche stijl’ zeide ik: ‘en hij doet het niet erger dan anderen’.
***

Per l'italianitá della lingua.
Dit is niet alleen om 't Italiaansch zijn eigen aard te behouden, maar ook om 't
beginsel: in Italië Italiaansch. Ziehier tot waar men dat beginsel doorvoert, in Rome,
't centrum van de Katholiciteit en dus cosmopoliet meer dan welke stad ook.
De sindaco Nathan, - d.i. burgemeester van Rome - heeft het volgend bericht
afgekondigd:
‘De gewoonte, tot misbruik ontaard, van vreemde talen te verkiezen tegenover de
nationale taal in opschriften en uithangborden van handel en nijverheidsgebouwen,
verplicht het Gemeentebestuur fabrikanten en handelaars te herinneren aan het art.
126 van 't R e g o l a m e n t o g e n e r a l e e d i f i z i o : (Wet voor straten en gebouwen)
en hen te verwittigen, dat de bestaande straffen streng zullen toegepast worden.
Het art. 126 luidt als volgt:
Alle opschriften van handel of nijverheid aan openbare ramen moeten in 't
Italiaansch zijn. Men mag er de vertaling in vreemde talen bijvoegen; maar de
Italiaansche tekst moet de voornaamste plaa's beslaan en in de meest uitkomende
letters gedrukt zijn.’
(Vertaald uit L'Osservatore Romano, 2 Dec.).
En wij, we denken al veel te hebben verkregen als we in Vlaanderen nevens Fransch
geradbraakt of onverstaanbaar Vlaamsch lezen op openbare, dat is S t a a t s -gebouwen
en ijzerwegen...
***
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Het bovenstaande schreef ons de heer Meert, uit Gent. In hoeverre wij in Nederland
vrij uitgaan, mogen voor alles de leden van het A.N.V. beslissen.

Nederland
Een vaderlandsche ondeugd.
Laatst schreef iemand in een onzer dagbladen dat, wilden wij in het jubeljaar 1913
met vrijmoedigheid de vreemdelingen in ons land nooden, wij eerst onze stoep
moesten schoonvegen en ons huis in orde brengen. Hij nomde toen eenige dingen
op, die het reizen in ons land onaangenaam kunnen maken, o.a. herinnerde hij, dat
in stad en dorp vreemdelingen of ook landgenooten, als die b.v. in hun uiterlijk iets
hebben, dat van het in de streek gewone afwijkt, lastig worden gevallen. Hij vertelde
daarbij, hoe twee dames in een Noordelijk provinciestadje een oploop veroorzaakten
en zoo gehinderd werden, dat zij door de politie naar het hotel moesten worden geleid,
omdat zij - het was een warme zomeravond - geen hoed op hadden. ‘Met bloote
koppen’ te loopen, dat mocht niet!
Zij, die zelf zomers, op wandeling of fietstocht, hoed of pet hinderlijk vinden en
bloothoofds gaan of rijden, zullen het verhaal voetstoots gelooven. Zij weten er van
mee te praten, dat zij voortdurend door jong en oud worden nageroepen en
uitgelachen. Als iemand buiten om de warmte zijn jas uittrekt en in zijn hemdsmouwen
loopt, zal niemand er hem op aanzien, maar met bloot hoofd op den weg te zijn, dat
schijnt voor ons volk iets buitensporigs, eigenlijk iets ongeoorloofds. Wij kunnen
het niet verklaren, maar moeten het boekstaven, dat de Nederlander het, onverschillig
welk weêr het is, onder den blooten hemel niet zonder hoofdbedekking kan stellen.
Waait hem dan ook hoed of pet van het hoofd dan waagt hij er menigmaal zijn leven
voor om het kostbaar stuk zoo snel mogelijk terug te krijgen en zijn schaamte weder
te bedekken. Hoevelen zijn daarmede onder rijtuig of tram, of in het water geraakt!
Men leze de gemengde berichten in de krant!
En nu denke men niet, dat die verbazing, de spottende minachting, de ergernis,
gewekt door het gezicht van mannen of vrouwen zonder hoed of pet, alleen bij de
groote menigte, ‘het volk’ voorkomt.
Onlangs lazen wij in een Sportblad het volgende: ‘Een paar uur doorkruisten we
Berlijn. Als vermeldenswaardige bijzonderheid vermelden we nog het feit dat tal
van Berlijnsche heeren... met den hoed in de hand rondwandelden. Of het een nieuwe
Berlijnsche mode is of dat het misschien een onderdeel van een haarontwikkelingskuur
is, hebben we niet kunnen ontdekken.’
Te Berlijn - en trouwens waar niet in het buitenland? - kan men gerust met den
hoed in de hand wandelen, en niemand zal er zich om bekommeren, behalve een
Hollander, die het toevallig ziet. Maar is het te verwonderen, dat het onbeschaafde
publiek menschen, die bloothoofds langs den weg gaan, uitjouwen, als - een beetje
of veel - hooger op, dezelfde hebbelijkheid zich in alleen wat minder ruwen vorm
vertoont? Wij zijn wel eens geneigd aan den minderen man, klein en groot, zijn
onbehoorlijk gedrag tegenover al wat hij raar vindt te verwijten, maar is het niet
noodig, dat wij, de min of meer beschaafden, ons zelf herzien en niet aanstonds raar
of mal vinden, wat wij in ons Harleveen niet gewoon zijn?

Defensie?
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Nederland heeft een Departement van Defensie gekregen, een samensmelting van
Oorlog en Marine. Alsof niet reeds Oorlog alleen, zoo merkt het N.v.d.D. op, landzoowel als zeemacht insloot!
Waarom echter voor de nieuwe zaak niet een Nederlandsch woord? Zoo vraagt
met hetzelfde N.v.d.D., menige courant en tal harer lezers. Het ontwikkelde
Nederlandsche volk heeft er blijkbaar genoeg van, dat zijn taal nog altijd noodeloos
wordt miskend. Het wordt er ongeduldig onder en zooals in dit geval, schamper.
Evenwel is gebleken dat wel degelijk de naam van het nieuwe Departement is
gewikt en gewogen. Landsverdediging is overdacht, maar op zij gezet omdat niet
enkel het land maar ook de koloniën zijn bedoeld. Verdediging werd begeerd, maar
te licht bevonden omdat het niet overeenkwam met de Grondwet, die van defensie
spreekt. Zeker, de titel van het achtste hoofdstuk onzer Grondwet luidt: van de
Defensie. En de nieuwe Grondwetscommissie heeft dien titel behouden, waarschijnlijk
omdat hij er nu toch eenmaal was. Bewust een verkeerdheid hernieuwen,
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is echter erger dan haar voor de eerste maal begaan. Want welk verschil is er tusschen
defensie en verdediging, dan dat het eerste uitheemsch en het tweede eigen is?
Begrijpelijk is het dat de tegenwoordige Minister opzag tegen afwijking der
bestaande Grondwet, schoon hij daardoor den titel hooger stelde dan den inhoud.
Onbegrijpelijk daarentegen zoude het zijn als onze Volksvertegenwoordiging bij de
behandeling eener nieuwe Grondwet boven echt Hollandsche lading op nieuw de
vreemde vlag in top heesch.

Hooger onderwijs voor dagbladschrijvers.
Aan de universiteit van Amsterdam wordt van het jaar voor het eerst een cursus voor
journalisten gehouden. Daar heeft het algemeen belang bij. Wie leest er tegenwoordig
niet dagelijks of althans wekelijks zijn krant, en hoe hooger ontwikkeld de
dagbladschrijvers zijn, hoe beter wij allen er bij varen. Men beoordeelt wel eens de
ontwikkeling van een volk naar het aantal kranten en tijdschriften, die er verschijnen.
Men zou misschien met niet minder recht het gehalte tot maatstaf kunnen nemen.
Vier hoogleeraren zullen om te beginnen een reeks lezingen voor de mannen van
de pers houden: prof. Brugmans over het Balkan-vraagstuk, prof. Struycken over de
democratie in haar staatkundige vormen, prof. Steinmetz over het rassen-vraagstuk,
prof. van Hamel over het proces in strafzaken. Waarschijnlijk zal er ook nog een
natuurwetenschappelijk onderwerp worden behandeld.
Een belangrijke reeks vraagstukken, ongetwijfeld! Wij hopen echter, dat er in een
volgenden cursus een onderwerp bij zal komen, en voortaan op den rooster blijven.
Wij bedoelen onderwerpen over Nederlandsche taal. De Amsterdamsche universiteit
heeft in prof. te Winkel een uitnemenden hoogleeraar in het vak. En, waarlijk, dit
vak mag bij de hoogere opleiding van de journalisten niet ontbreken. Zij zijn het, die
tegenwoordig voor geen gering deel de spraakmakende gemeente vormen. Door de
dagelijksche lezing van Fransche, Duitsche en Engelsche kranten staan zij zelf onder
sterke verleiding om onzuiver van tale te worden, en al wat zij zoo in der haast uit
de pen laten loopen gaat in duizenden en tienduizenden kranten het land in. En er
zijn er bij, die niet weten hoe rijk hun eigen taal is. Neen, een onderwerp rakende de
Nederlandsche taal mag bij deze lessen niet ontbreken.

Van de Afdeelingen.
Nieuwe Afdeeling.
Dank zij het pionierswerk van onzen propagandist, Jhr. Von Bose, is de laatste
provincie ons.
Drente heeft zijn Afdeeling Assen, waartoe reeds 48 leden toetraden.
Het voorloopig bestuur is samengesteld uit de heeren Luit. E. Werner, voorzitter;
J.H. Ritman, secretaris; W.A. Somer, penningmeester; Dr. P.H. Suringar, Mej. A.
Copes van Hasselt, Luit. Jhr. W.A.E. Snoeck, M.A. van der Laan.

Alkmaar.
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Tot tweede secretares is benoemd mej. Bruining.
De Afdeeling heeft in December door middel van de Alkm. Ct. een poging gedaan
het p.f. door m.g. te verdringen en besloot de herdenking van Neêrland's
onafhankelijkheid in '13 mee te helpen vieren.

Amsterdam (Burger-Afd.).
De voordrachtavond van 27 Dec. is uitmuntend geslaagd:
Mr. P.W. de Koning sprak over de toonkunst in verband met de Hollandsche
letterkunde, en deed daarbij uitkomen, dat de kunst van het volkslied, vooral in
Holland, sedert de middeleeuwen meer en meer gedaald is en thans feitelijk niet meer
bestaat. Het volk uit zich niet in schoone zangen, maar in smakelooze, grove
straatdeunen. Spr. zocht de oorzaken van dit verval in de navolging van klassieke
voorbeelden in de literatuur en in de verzwakking van het verband tusschen den
dichter en het werkelijke leven. Spr. zag voor de toekomst een gunstig teeken in den
drang naar muziek ook bij het volk, en wees op de taak van den lyrischen dichter om
bij zijn arbeid te denken aan de melodie, waarop zijn woorden moeten worden
gezongen; op de taak van den componist om melodiën te zoeken van vloeiend
rhythme. Hij weerlegde daarbij de trouwens reeds als verouderd veroordeelde
meening, dat onze taal zich niet zou leenen voor muzikale bewerking, of dat ons volk
geen muzikalen aanleg hebben zou.
Na de pauze gaf mevr. Boldingh - Goemans een voordracht van
Noord-Nederlandsche en Vlaamsche verzen.
Haar levendige, gevoelige voordracht boeide hare hoorders ongemeen, schreef
het N.v.d. Dag.

Amsterdam (Stud.-Afd.).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans aldus samengesteld: J.W. te Winkel, voorzitter;
F. van der Goot, onder-voorzitter; A.J.M.H. Schillings, schrijver; M.J. Bevers,
penningmeester; mej. M.J. Kuiper, 2e schrijfster.

Amsterdam (Jongel.-Afd.).
11 Dec. hield de heer Bernard Canter een lezing uit zijn werken.
In een geestige en luid toegejuichte rede zette de schrijver uiteen, het ontstaan van
zijn ‘Een Droomer ter Haringvangst’ en bracht in herinnering, welke verbeteringen
voor het visschersleven daarvan het gevolg zijn geweest.
Ook uit zijn ‘Twee weken Bedelaar’ las hij eenige gedeelten.
Tot slot gaf de spr. eenige korte schetsen: ‘De Leerzekens van Marokijn’ en ‘Uit
Bioscoopland’.
Het bestuur der Afdeeling zag haar avond, welke als propaganda-avond ter
bevordering van de Nederlandsche taal en letteren was opgezet, bekroond met de
toetreding van verscheidene nieuwe leden.
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Dordrecht.
Deze Afdeeling heeft ter bevordering van de Nederlandsche taal, tooneelschrijf- en
tooneelspeelkunst een wedstrijd uitgeschreven, waartoe drie
liefhebberijgezelschappen, die reeds een eersten prijs verwierven, zijn toegelaten.
26 Jan. had de eerste voorstelling plaats. Gegeven werd Frederik van Eeden's
I J s b r a n d , door ‘Litteris Sacrum’ uit Leiden.

's-Gravenhage.
Den leden dezer Afdeeling wachten twee prachtige kunstavonden.
24 Febr. zal de heer Pol de Mont, van Antwerpen, een voordracht houden; 5 April
komt de ‘varende zanger’ van het A.N.V., Em. Hullebroeck, de Hagenaars vergasten.
Een mooie gelegenheid om vrienden en kennissen in de Hofstad, die nog niet tot
het A.N.V. behooren, op de voordeelen van het lidmaatschap te wijzen.

Haarlem.
De heer A.A. van Rijnbach te Alkmaar, lid van de Rijkscommissie van de
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, heeft 17 Jan. voor de
Haarlemsche leden zijn voordracht gehouden over ‘Onze nationale kunst en moderne
nationale onverschilligheid’, welke deze oudheidkundige ook reeds voor de
Alkmaarsche Afdeeling ten beste gaf.

's-Hertogenbosch (Jongel.-Afd.).
11 Jan. vergaderde deze Afdeeling. Een 25 tal leden waren opgekomen, terwijl zich
nog een 10-tal anderen als lid kwamen opgeven. De voorzitter opende de vergadering
met een welkom aan de leden en uitte
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den wensch dat het nieuwe bestuur in het komende jaar, dat zoo geschikt is tot het
opwekken van vaderlandschlievende gevoelens, krachtig zou bijdragen tot den bloei
der Afdeeling. Wegens vertrek van 4 bestuursleden naar steden, waar
Studenten-Afdeelingen gevestigd zijn, stelde het bestuur zich na wijziging als volgt
samen: A. Desertine, voorzitter; C. van Nispen tot Sevenaer, secretaris; J. van
Blarkom, penningmeester; P. Nooren, onder-voorzitter; A. Brans.
Tot slot droegen enkele leden muziekstukjes voor.

Maastricht (Jongel.-Afd.).
In deze Afdeeling heerscht een opgewekt Nederlandsch leven. De derde
wintervergadering op 30 Nov. slaagde zeer goed. De heer F. Schröder hield een
lezing over Hendrik Conscience, waarbij hij gelegenheid had ook de Vlaamsche
Beweging te behandelen. De spr. bleek er een grondige studie van te hebben gemaakt
en oogstte dan ook veel bijval.

Nijmegen.
Zoo men weet heeft deze Afdeeling sedert verleden jaar voor hare leden cursussen
over kunst ingesteld, waardoor verscheiden nieuwe leden toetraden.
Dezen winter houdt de heer M.A.P.C. Pcelhekke een viertal voordrachten over
Volkskunst en Volkskracht.

Rotterdam (Jongel.-Afd.).
Deze Afdeeling gaf Zaterdag 18 Jan. weder een propaganda-avond, die uitstekend
geslaagd mag heeten. Ongeveer 350 personen waren opgekomen.
Na opening der bijeenkomst door den voorzitter werden zeer verdienstelijk eenige,
voor het meerendeel Nederlandsche muzieknummers ten gehoore gebracht.
Na de rustpoos werd met grooten bijval opgevoerd een klucht in een bedrijf, van
Leo van Holland.
Dat er door deze Afdeeling goed propaganda voor het Verbond wordt gemaakt,
blijkt wel hieruit, dat zich niet minder dan 30 personen als lid opgaven.

Utrecht (Jongel.-Afd.).
Zaterdag 18 Jan. hield de heer E.C. Abendanon, mijn-ingenieur, uit Den Haag, voor
deze Afdeeling een voordracht met lichtbeelden over Midden-Celebes, waar hij, in
opdracht van het Kon. Aardrijksk.-Genootschap, een onderzoekingstocht deed. Vele
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leden waren aanwezig, die den spreker met aandacht volgden en aan het einde door
luide toejuichingen dankten.

Vlaanderen
De legerwet en de Vlamingen.
Indien er onder de Vlaamschgezinden nog iemand is, die soms veronderstelt, dat de
eisch om het Belgische leger in te deelen in Vlaamsche en Waalsche regimenten,
om eens voor goed aan al de vernederingen, waaraan de Vlamingen sedert 1830 in
het zoogezegde nationale leger van ons land hebben bloot gestaan, een einde te
stellen, zal worden ingewilligd, dan vergist hij zich deerlijk. Dit wordt geenszins
gezegd om degenen, die met zooveel overtuiging voor die oplossing in de bres
springen, te ontmoedigen. Maar wij moeten de feiten beschouwen zooals ze zijn en
ons niet vleien met begooche'ingen, die toch niet verwezenlijkt zullen worden. Niet,
omdat hetgeen men verlangt tot de onmogelijkheden behoort, maar omdat men de
noodige kracht niet zal bezitten om het te verwezenlijken.
Waarom dat pessimisme, zal menigeen vragen? Heel eenvoudig, omdat voor een
zaak van dat belang heel het Vlaamsche volk als een sterk willende massa had moeten
opstaan, aangevoerd door a l zijn vertegenwoordigers in Kamer en Senaat, die toch
feitelijk alleen tot dit hooge ambt gercepen werden om de belangen van hun lastgevers
te verdedigen, die aan hun plicht te kort zouden komen, indien zij die belangen
verwaarloosden en dan ook niet langer waardig zouden zijn om als afgevaardigden
van het Vlaamsche volk te gelden. En wanneer wij rondom ons kijken en onze blikken
zoekende uitzien naar die groep mannen, welke de wetten geven aan het land, hoeveel
ontwaren wij er dan, die zich bereid verklaard hebben om den wensch van het
Vlaamsche volk in te willigen? Een paar, die hier en daar als verdoemde zielen
ronddwalen.
Komaan, laten wij de zaken eens op de keper beschouwen, met ons nuchter
verstand, zonder vooringenomenheid en zonder gevcelsopwelling. Indien er één tak
van het Belgische nationale leven is, waar de Vlamingen sedert 1830 als slaven, als
beesten dikwijls werden behandeld, dan is het toch wel het leger. Feiten,
wraakroepende feiten, omdat zij zoo onmenschelijk en zoo vernederd waren, heeft
men ons in voldoenden getale meegedeeld. Ieder, die zich eenigszins met het vraagstuk
heeft bezig gehouden weet dat; en de vele Franschonkundige Vlamingen, die gediend
hebben, weten dat beter dan wie ook, omdat zij het zelf ondervonden hebben. Indien
er dus iets is dat in Vlaamsch opzicht dringend verbetering noodig heeft, dan is het
wel het leger; en die verbetering moet grondig en degelijk zijn.
En was het dan niet als een spotternij te beschouwen en als een beleediging, het
Vlaamsche volk aangedaan, te durven veronderstellen, dat de omzendbrief van den
Minister van Oorlog, den heer De Broqueville, waarbij hij den wensch uitdrukte, dat
de officieren zoo goed mogelijk de taal van hun Vlaamsche manschappen zouden
kennen, den Vlamingen eenige voldoening kon schenken? Dat dezen zich niet lieten
paaien, bewijst dat zij de geschiedenis van hun taalstrijd niet hadden vergeten, waarin
zij ettelijke voorbeelden van dergelijke omzendbrieven konden terugvinden, even
gauw vergeten als uitgevaardigd, die nooit iets aan den ergerlijken en in nationaal
opzicht zelfs gevaarlijken toestand, verbeterd hadden.
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Dertig jaar geleden schreef een Brusselsch blad L ' I n d é p e n d a n c e b e l g e ,
dat stellig nooit van overdreven Vlaamschgezindheid heeft overgeloopen het volgende,
dat merkwaardigerwijze, werd beaamd door L e P r é c u r s e u r van Antwerpen en
L a G a z e t t e van Brussel, twee bladen die, vooral het laatste, de Vlamingen nooit
een plaats in hun hart hebben ingeruimd: ‘Il y a non seulement un intérêt de justice,
mais un intérêt militaire de premier ordre, à ce que les officiers de notre armée sachent
le flamand. Il faut que le soldat comprenne l'officier et que l'officier comprenne le
soldat. Que les commandements se fassent en français, cela ne fait rien. On en
explique le sens aux soldats flamands qui apprennent très vite ce que signifie: portez
armes, présentez armes, etc. Mais à la guerre l'officier a à donner à ce soldat des
indications, des conseils qui ne sont pas des commandements. Des eclaireurs battent
un bois, ils reviennent dire ce qu'ils ont vu et l'officier ne les comprend pas. L'officier
explique à sa troupe telle ou telle éventualité et les Wallons seuls comprennent. Il
est évident que cela ne se peut pas. Fort heureusement beaucoup d'officiers par'ent
le flamand; mais n'est-il pas indispensable qu'aucun officier, aucun grade même,
n'ignore une langue seule comprise par des milliers de miliciens! J'ajoute que par
suite du recrutement du cadre parmi les miliciens, les fonctions de sous-officiers sont
confiés en majorité à des Wallons, parce que ceux-ci appren-
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nent plus vite les réglements. Le mal que je signale est donc augmenté par le
recrutement actuel des grades inférieurs.’
Een Vlaamschgezinde zou het niet beter hebben gezegd. En het merkwaardige
van het geval is, dat dit werd geschreven in een verslag over de groote
September-legeroefeningen van 1882, waar de steller van het artikel dus de
gelegenheid had om den werkelijken toestand na te gaan en te beseffen hoe het er in
oorlogstijd zou uitzien. Hier stond dus geen Vlaamsch belang alleen, maar een
nationaal belang op het spel. En waar hebben wij tot nog toe de vaderlanders
aangetroffen, die dat belang hebben weten te behartigen door aan den gewraakten
toestand een einde te stellen? Immers, wat kwam het nationaal belang er op aan, als
men maar aan de Walen de verplichting niet oplei om een woord Nederlandsch te
leeren!
(Slot volgt).

Uit onze Takken.
A a l s t . Het Kerst- en Kinderfeest van 25 Dec., mocht zich dit jaar in een ongemeenen
bijval verheugen. Een afzonderlijk gedeelte van het programma ‘Kinderhulde aan
den grooten kindervriend Hendrik Conscience’, werd uitmuntend uitgevcerd en droeg
er niet weinig toe bij om den avond aantrekkelijk te maken.
In de ‘Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling’ traden op:
28 Dec. de heer Jozef Janssens, die sprak over ‘Helmin Kiasis’;
11 Jan. de heer Gustaaf van Nuffel, met eenige beschouwingen over ‘Droomen’
en een daarmee in betrekking staande novelle.
A n t w e r p e n . De afdeeling ‘Liederavonden’ richtte 11 Dec. een openbaren
liederavond in, waaraan mevr. Van Hee - De Clercq en de heeren A. van Roey, W.
Taeymans en J. Hazen hun medewerking verleenden. De uitvoering van verscheidene
liederen door de zangers en zangeressen van de afdeeling bewees dat de leiding van
deze bij den heer F. Reynaers in uitstekende handen is. 8 Jan. had plaats een Kerstfeest
met tombola, dat een grooten bijval verwierf. Door de afdeeling ‘Hooger Onderwijs’
werden de volgende voordrachten ingericht: 4 Dec opende de heer Pol de Mont de
reeks met een voordracht over De Faust van Goethe. Op 7, 10 en 17 Dec. trad de
E.H. Floris Prenis op met een onderwerp van actueel belang: De Geschiedenis van
den Islam in Europa. 25 December trad de heer A. Daled, van Brugge op; hij sprak
over Brugge, haar kunstschatten, praalgebouwen en mooie plekjes (met lichtbeelden).
Pol de Mont zette zijn lessen over Gcelhe's Faust voort. 7 Jan. hield Emiel Hullebroeck
een voordracht met zang, over een aantal hedendaagsche Noord-Nederlandsche
toondichters; hij bracht ock een aantal liederen van eigen compositie ten gehoore.
15 Jan. sprak Dr. W. van Everdingen, van Rotterdam, over de werking van de
Boeken-Commissie.
15 Dec. werd door den Tak een openbare vergadering uitgeschreven, waarop het
vraagstuk van het Vlaamsch in het leger werd besproken en op 5 Jan. werd een
meeting ingericht, waar dit punt behandeld werd door de heeren L. Augusteyns en
A. Henderickx, volksvertegenwoordigers, Julius Hoste Jr., Somers en J. Hellemans.
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B r u g g e . In de afgeloopen maand werden al de krachten besteed aan den strijd voor
het Nederlandsch in de nieuwe Legerwet. Door plakkaten en mededeelingen aan de
pers werd de belangstelling gaande gemaakt. 12 Jan. werd een groote meeting
gehouden, waar de heeren Mr. A. van Roy en A. Sevens, van Gent, en Dr. J. Pée als
sprekers optraden. De meeting werd door een talrijk publiek bijgewoond, o.a. door
den heer volksvertegenwoordiger D'Hondt; een paar andere volksvertegenwoordigers
hadden zich laten verontschuldigen. Denzelfden dag belegde de ‘Ligue pour la défense
de la langue française’ een vergadering met gesloten deuren, of, zooals een plaatselijk
blad schreef: ‘à huis clos sous la protection de la police’. Door 't A.N.V. en 't
Davidsfonds werd daartegen bij plakkaat verzet aangeteekend. Voor de
volksvergadering te Brussel op 19 Jan. werd door den Tak flink gepropagandeerd.
K o r t r i j k . Deze Tak is misschien niet een der ijverigste Afdeelingen, doch niettemin
is hij werkzamer dan de verslagen en mededeelingen in Neerlandia zouden laten
vermoeden.
Hier volgt een kort overzicht van de werkzaamheden gedurende het afgeloopen
jaar.
Voordrachten: Dr. Doussy: Blijheid in 't Studentenleven in doening en letterkunde.
Mej. De Guchtenaere (Gent): Vrouwenbeweging.
Dr. Doussy: Vrijheid en gedachtenbeweging in het Studentenleven.
J. Goossenaerts: De Taalgrens in België.
Lezingen: Dichter R. de Cneudt: Naar lichtende wegen (eigen werk).
Apotheker J. Impe: Novellen (eigen werk) en studie over de Vlamingen in Amerika.
Groote kunstavond op 26 Dec. met de zeer gewaardeerde medewerking van: mej.
Van der Sijpt, Gent, contralto; den heer Mod. Lauwerijs, kunstzegger, leeraar aan 't
Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen; de heeren R. de Bo (pianist-muziekkundige
te Kortrijk), G. Vanterm, violist en J. Masquelier, cellist, laureaten der Kortrijksche
muziekschool.
Dit kunstfeest werd door een talrijk publiek bijgewoond, dat den uitvoerders luide
zijn bijval betoonde.
Het was ook vooral door de bemoeiingen van het A.N.V., dat te Kortrijk door een
onpartijdig verbond van Vlaamsche Maatschappijen een degelijke Conscience- en
Gulden Sporenviering werd op touw gezet.
Bij die gelegenheid werd ook in de bovenzaal van het stadhuis een kunstavond
ingericht, waar als spreker optrad, leeraar J. Lambrichts, uit Brussel, en als kunstenaars
hunne medewerking verleenden: mej. H. Ghesquiere (contralto) en de heeren M.
Wullaers (bariton), R. Debo en A. Vermeulen (pianisten).
De zaal was te klein om het overtalrijk opgekomen publiek te kunnen bevatten.
Ook voor de deelneming aan de Consciencefeesten te Antwerpen werd door den
Tak flinke propaganda gemaakt.
In samenwerking met de Vlaamsche Wacht en het Willemsfonds verleende hij
ook zijn steun in werk en geld aan de reeks letterkundige voordrachten, ingericht in
de zaal van het stadhuis met de milde ondersteuning van het Kortrijksch
Gemeentebestuur. Daar traden op: Maur. Sabbe, Herm. Teirlinck, Stijn Streuvels,
René de Clercq en Aug. Vermeylen; telkens waren meer dan 200 toehoorders
aanwezig. Te zamen met het Kortrijksch Comiteit voor de Vlaamsche Hoogeschool
werd voor dien hoofdeisch der Vlaamsche beweging geijverd.
Met steun van dit Comiteit en van de Groeningerwacht van Kortrijk, werd een
welgelukte meeting ingericht te Harelbeke (voor de vervlaamsching der Gentsche
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Hoogeschool), waar als sprekers optraden: Alf. Sevens, uit Gent en Dr. Doussy,
Kortrijk.
12 Jan. werd door den Tak, in samenwerking met de Vlaamsche Wacht en de
Groeningerwacht een talrijk bijgewoonde openbare meeting belegd, waar Mr. Van
Roy van Gent en Dr. Doussy handelden over het brandende vraagstuk ‘De nieuwe
Legerwet en de Vlamingen’.
L e u v e n (Stud.-Afd.).
5 Dec. werd in deze Afdeeling door den heer Per-
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sijn een voordracht gehouden over: ‘Nederlandsch in 't leger’.
Het bestuur dier Afdeeling bestaat uit de heeren G. Persijn, voorzitter; M. van de
Kerckhove, ondervoorzitter; J. Guldentops, schrijver-penningmeester.
M e c h e l e n . De afdeeling ‘Grievenkomiteit’ heeft hier de leiding op zich genomen
van de werking voor het eerbiedigen der taalrechten in het leger. Reeds werd met de
voornaamste Vlaamsche vereenigingen der stad een meeting ingericht, waarop de
heeren Sevens en Lambrichts het woord voerden en zij de indeeling van het leger in
Vlaamsche en Waalsche regimenten voorstonden. Flink werd gewerkt voor de
Vlaamsche betooging te Brussel op 19 Jan.
Na den leergang van Prof. Dr. Vermeylen over ‘Rubens’ hebben de leden op 29
Dec. een uitstapje naar Antwerpen gedaan. De Rubenszaal van het stadsmuseum en
het museum Plantijn werden bezocht. In de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het
Volk’ gaf Dr. Lebeer, met veel bijval, zijn eerste les over K i n d e r v e r z o r g i n g .
De Liederavonden worden regelmatig elken Woensdag gehouden. Een klein concert
werd ingericht, waarop voorzitter De Keyser een puike voordracht hield over: ‘Wiertz
als komponist’.
N i n o v e . 5 Jan. richtte de Tak een liederavond in, met de medewerking van den
heer en mevr. Lambrecht Lambrechts. Dr. Van Isacker, leeraar te Brussel, hield de
voordracht. Voor allen was de bijval vanwege het talrijk opgekomen publiek groot.

Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van: H. Enno van Gelder, Amsterdam; Rademaker,
Rotterdam; H.D.H. Bosboom, Den Haag; Van Eyken, Amsterdam; J.H. Insinger,
Egypte.
Al liggen de werkzaamheden door den arbeid voor Vlaamsche Hoogeschool en
Legerwet eenigszins stil, het verzamelen gaat aldoor zijn gang.
Voor toezending uit alle landen, waar leden gevestigd zijn, houden we ons
aanbevolen.
H. MEERT,
Spiegelstraat 20, Gent (België).
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Oost-Indië.
Verkort verslag der vergadering van het Groepsbestuur met de
besturen der Afd. Batavia en Buitenzorg, te Batavia 13 Nov. 1912.1)
Bijgewoond door den afgevaardigde in het Hoofdbestuur: Mr. C.Th. van Deventer.
1) Ontleend aan een uitvoeriger verslag van den Groepssecretaris den heer A.R. Hazenberg.
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In een vóórvergadering van het Groepsbestuur werd besloten Mr. Van Deventer
te herbenoemen tot afgevaardigde in het Hoofdbestuur, indien deze zich weder
beschikbaar stelde en werden de dames Kooy-Van Zeggelen en Hillen-Japikse tot
Groepsbestuursleden benoemd.
In de daaropvolgende, meer uitgebreide vergadering waren aanwezig, behalve Mr.
Van Deventer en de evengenoemde dames, welke daartoe uitgenoodigd waren; van
het Groepsbestuur: de heeren Steinmetz, voorzitter; Dinger, onder-voorzitter; Kooy,
eerelid; Hazenberg, secretaris-penningmeester; voorts de heeren Van Lingen, Rinkes,
Roessingh van Iterson en mej. Binger, leden;
Van de Afdeeling Batavia: de heeren Hissink, voorzitter; Kooyker,
secretaris-penningmeester; Gerth van Wijk, R.M.A. Dipokoesoemo en Palm, leden;
Van de Afdeeling Buitenzorg: de heeren Cohen Stuart, voorzitter en Eekhout,
penningmeester.
Na de gebruikelijke plichtplegingen, inzonderheid een hartelijk welkom aan Mr.
Van Deventer, leidt de v o o r z i t t e r d e gedachtenwisseling in over de vraag: h o e
wordt een goede samenwerking van de verschillende rassen
in Indië, tot heil van Indië, verkregen?
Hij slaat een terugblik op hetgeen het A.N.V. in dien zin reeds deed; bij geen
verrichting van het Verbond werd ras-verschil in aanmerking genomen; dieper wordt
ingegaan op de pogingen samenwerking te verkrijgen met vereenigingen, die de
maatschappelijke verheffing van de Indo's beoogen; vermeld worden de pogingen
door verschillende personen in overleg met den voorzitter aangewend, om eenige
categoriën van Indo's aan betrekkingen te helpen; inzonderheid bij de
scheepvaartmaatschappijen was van tegenzin gebleken; van een voormaligen directeur
der K.W.S. was veel medewerking ondervonden en deze had ook wel eenig succes
bij verschillende ondernemingen gehad. Verder wordt in herinnering gebracht het
geldelijk steunen van verschillende vereenigingen en van de volksleesgezelschappen,
die voor alle rassen openstaan. Ook hetgeen de Afdeelingen in dat opzicht deden,
wordt herdacht. Nu een ‘Indische partij’ zich gevormd heeft, is echter naar de meening
van den voorzitter, de tijd voorbij om een comité van samenwerking te vormen, tenzij
nieuwe gezichtspunten mochten worden geopend.
M r . Va n D e v e n t e r vindt in de woorden van den voorzitter aanleiding te
verklaren, dat het streven van het Verbond in Indië nog steeds zijn volle sympathie
heeft, zoodat hij gaarne eene herbenoeming als afgevaardigde zal aannemen. Op zijn
reis door den Archipel heeft hij allerwege, bij Inlanders en vreemde Oosterlingen
een sterken drang waargenomen naar Westersche cultuur; teneinde dien drang in
Nederlandsche banen te houden is een eerste eisch, beoefening van de Nederl. taal,
die dan ook voertaal bij het onderwijs moet blijven en worden. Iedere poging van de
Regeering om die taal te verbreiden moet krachtig worden gesteund, maar daar naast
moeten ook de pogingen van Inlanders en vreemde Oosterlingen, om zich naast de
Europeanen eene plaats in de maatschappij te verzekeren, worden in de hand gewerkt.
Onderwijs en het openstellen van Staatsbetrekkingen zijn grootendeels zaken van
de Regeering; het A.N.V. kan echter op een nauwere aansluiting van Europeanen en
Inlanders, op een meer intieme verhouding tusschen beide rassen aansturen. Mr. Van
Deventer wijst op de mogelijkheid de leerlingen van de verschillende scholen, - als
de artsen-, de rechtsen de militaire school voor Inlanders e.a. - die tijdens de
onderwijs-uren Nederlandsch hooren en spreken, ook buiten de lesuren zich te doen
uilen in die taal en hen in een Westersche omgeving zich te doen bewegen door hun
toegang te geven tot Europeesche families. Indien vooral de jonge gezinnen van
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ambtenaren, officieren en particulieren hunne huizen eenige malen per maand open
stellen voor de Inlandsche jongelingschap zou onderlinge waardeering kunnen
ontstaan. Hoewel Mr. v.D. de moeilijkheden erkent, die er aan verbonden zijn, omdat
het A.N.V. zijn leden niet dwingen kan, zoo meent hij dat het Groepsbestuur er op
zou kunnen werken, door verschillende middelen.
M r . C o h e n S t u a r t die het door Mr. v.D. aangegeven middel, om tot de
associatie van Oost en
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West te geraken toejuicht, wijst op de noodzakelijkheid den Inlanders van goede
Nederl. lectuur te voorzien. Overigens meent Mr. C. St. dat het niet op den weg van
het A.N.V. ligt, samenwerking tusschen de rassen te verkrijgen, omdat het A.N.V.
een verbond van Nederlanders is, die de behoeften der andere rassen zoo niet kennen.
Het verkrijgen van samenwerking ligt meer op den weg van een comité uit alle rassen.
Twijfel wordt uitgesproken door sommigen of het denkbeeld van Mr. Van Deventer
practisch uitvoerbaar is, of het van beide zijden instemming zal vinden, waartegen
anderen opmerken, dat het reeds hier en daar verwezenlijkt wordt.
Nadat over de middelen tot ontwikkeling van de inlandsche maatschappij in
westerschen zin en over de mogelijkheid van het in het leven roepen van een comité
van samenwerking nog van verschillende zijden opmerkingen zijn gemaakt, spreekt
de heer D i n g e r als zijne meening uit, dat men den Inlander toch vooral niet moet
europeaniseeren; de Inlander moet zijn eigen nationaliteitsgevoel, kleeding, literatuur,
kunst en nijverheid blijven eeren; de Nederl. taal mag alleen voor hem voertaal
worden bij den drang naar de Westersche cultuur, maar mag niet vervangen de mooie
Inlandsche talen. Wij hebben te streven naar het geschikt maken van den Inlander
voor het bestuur van z'n eigen land, hem voor die groote taak op te voeden en op te
leiden. De Regeering moet dan ook meer rekening houden met de bekwaamheden
van verscheidene ontwikkelde inlandsche jongelieden. Tenslotte merkt de heer Dinger
op, dat de inlandsche jongelieden op het punt van omgang en beleefdheid niet veel
van de Europeanen hebben te leeren.
De P a t i h naar zijne meening gevraagd, geeft te kennen, dat hij 't met den heer
Dinger op 't punt van behoud van ras, enz. eens is, maar dat de Inlanders nog heel
veel moeten leeren van de Westersche wetenschappen en dat daarvoor kennis van
de Nederl. taal noodig is.
Nadat M r . Va n D e v e n t e r zijne bedoelingen nader heeft toegelicht en heeft
doen uitkomen dat het vooral te doen is om Europeanen en Inlanders tezamen te
brengen; nadat de heer Va n L i n g e n zijne instemming heeft betuigd met de geuite
voorstellen, ook op het punt van de volkslectuur en ten slotte mevr. K o o y een woord
van aanbeveling heeft gesproken voor het Studiefonds, om het studeeren van
inlandsche meisjes aan de artsenschool te bevorderen, doet de heer D i n g e r het
voorstel, het denkbeeld van Mr. Van Deventer maar dadelijk in practijk te brengen
en een gezelligen avond in te richten, waarop de leerlingen der Inl. artsen-, rechtsen militaire scholen e.a. zullen genoodigd worden, welk voorstel wordt aangenomen
en vastgesteld op 16 November, Zaterdagavond.
Na de gebruikelijke plichtplegingen en den dank aan Mr. Van Deventer, die
wederkeerig den voorzitter huldigt, wordt de bijeenkomst gesloten.

Verkort verslag van de Groepsbestuursvergadering, gehouden te
Batavia op 14 September 1912.1)
Aanwezig: de heeren Steinmetz, voorzitter, en Hazenberg, secretaris-penningmeester,
benevens de leden Kooy, Middelberg, Schumann, Roessingh van Iterson en Rinkes;
voorts de heer Cohen Stuart, voorzitter van de Afdeeling Buitenzorg.
Ondervolgende onderwerpen werden besproken:
1) ontleend aan een uitvoeriger verslag van den Groepssecretaris den heer A.R. Hazenberg.
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1. Uitgifte van een nieuw werfboekje.
De heer Kooy, die tijdens zijn verblijf in Nederland, te zamen met eenige
belangstellenden aldaar, pogingen had aangewend het Nederl. werfboekje door
omwerking en ten deele uitbreiding meer geschikt te maken voor Indië, en het tevens
door illustraties wat meer aantrekkelijk te maken, gaf een overzicht van 't geen ten
deze verricht werd. Daar de beoogde opzet echter te veel zou kosten, had men zich
ten slotte met een eenvoudiger ontwerp-propagandaboekje tevreden gesteld, 't welk
nu ter beoordeeling aangeboden en na eenige wijziging en aanvulling werd
aangenomen. Besloten werd van bedoeld werfboekje, in Indië, 2000 exemplaren te
doen drukken.

2. Het bevorderen van gezelschapsreizen naar de koloniën. (Voorstel van
de Vereeniging Moederland en Kolonlën).
Algemeen is men van meening, dat het A.N.V. weinig tot het bevorderen dier reizen
kan meêwerken; Groeps- en Afdeelingsbesturen en Groepsvertegenwoordigers kunnen
plaatselijke inlichtingen geven; meer is niet te verwachten van het Verbond. Voorts
wordt gewezen op de Ver. ‘Toeristen Verkeer’, die veel doet in het belang van
gezelschapsreizen.

3. Het verleenen van geldelijken steun voor de oprichting van een eigen
orgaan.
De voorbereiding tot, de uiteenloopende meeningen over, het oprichten van een eigen
orgaan worden in herinnering gebracht; ter sprake komt het al of niet verleenen van
een bijdrage uit de Groepskas.
Besloten wordt tot oprichten van een eigen orgaan, onder een onafhankelijke
Redactie-commissie; de leden van het Verbond zullen zich er op kunnen abonneeren
tegen f 2. -; niet-leden tegen f 4. - per jaar. Er zullen voorshands drie proefnummers
worden uitgegeven, te beginnen medio December, waarvoor de Groepskas een bedrag
van f 250. - beschikbaar stelt. In de redactie-commissie worden benoemd de heeren
Kooy, Cohen Stuart en Roessingh van Iterson.
Van den heer Schumann, die vertrekken moet en eerlang met verlof naar Europa
gaat, wordt na dank voor zijne medewerking, afscheid genomen als bestuurslid.

4. Het verleenen van geldelijken steun voor de studie van een inlandsch
meisje aan de Dokter-djawaschool.
Aan het daartoe opgerichte studiefonds wordt een gift van f 25. - toegestaan.

5. Bijdrage in de oprichtingskosten van de nieuwe Afdeeling Bandoeng.
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Goedgekeurd wordt, dat aan den Groepsvertegenwoordiger aldaar een som van f 50.
- werduitgekeerd.

6. Het inzamelen van geld tot leniging van den nood op Bonaire en Aruba.
Besloten voorshands een afwachtende houding aan te nemen.
7. Mededeelingen worden gedaan omtrent pogingen tot het oprichten eener
Afdeeling te Soekaboemi; de heer Weegner wordt daar als tweede
Groepsvertegenwoordiger benoemd; de wenschelijkheid wordt betoogd het
propaganda-congres te Bandoeng eerst in April of Mei te doen houden; goedgekeurd.

Tropisch Nederland.
Maandblad uitgegeven met medewerking van het bestuur der Groep Ned. Indië van
het A.N.V., onder redactie van H.A. Kooy, mevr. L.M. Hillen-Japikse, Mr. A.B.
Cohen Stuart en J.W. Roessingh van Iterson J.Azn.
Het eerste (proef) nummer van het ‘eigen orgaan’, waarvan de komst in het Jan.-nr.
werd aangekondigd is medio December verschenen. Het bevat onder het hoofd ‘Hoe
er gewerkt moet worden’ een werk-
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program voor Groeps- en Afdeelingsbesturen en leden; dan een redactioneel inleidend
woord en een ‘Welkom’ van 't Groepsbestuur. Onder de hoofden ‘Mededeelingen
uit de Groep’ en ‘Toekomst’ wordt uitvoerig weergegeven wat op de vergadering
van 13 November, die in het teeken van uitwissching van het rassen-onderscheid
stond, verhandeld werd, en verslag gedaan van de gezellige bijeenkomst op 16
November van eenige Bataviasche families met leden van de Inlandsche
jongelingschap, studeerende aan de inlandsche vakscholen te Batavia en Mr. Cornelis;
een portret van Mr. Van Deventer siert dit artikel. In een kort woord ‘Nederlandsche
Wetenschap in Vlaanderen’ wordt den indruk weergegeven, dien het 16e Vlaamsche
Congres in September te Leuven gehouden, maakte. Het goed recht van het bestaan
des A.N.V.'s, als antwoord op de vraag: zijn internationalisme en nationalisme
vereenigbaar? wordt in een volgend artikel aangetoond; de verslapping van het
nationaliteitsgevoel heeft verzwakking van werkkrachten en van het aandeel in de
medewerking aan a l g e h e e l e ontwikkeling tengevolge. Een volgend opstel behelst
een warme aanbeveling van de lichtbeelden- vereeniging. ‘Een Rederijkersfeest in
1596’ is een bijdrage van historisch-letterkundigen aard. In een maand-overzicht
eindelijk worden de voornaamste gebeurtenissen, die haar invloed op onze kolonen
kunnen doen gevoelen, aangestipt. Tot slot volgen dan nog eenige kleine rubrieken.

Vereeniging Oost en West.
Konden in 1912 de nummers 5 en 6 van de, door bovenstaande Vereeniging
uitgegeven, volgreeks: S t a a t s - e n p a r t i k u l i e r e b e t r e k k i n g e n i n o n z e
o v e r z e e s c h e b e z i t t i n g e n worden aangekondigd, thans verscheen reeds No.
7 dier reeks, n.l. ‘D e v o o r u i t z i c h t e n v o o r d e n N e d e r l a n d s c h e n A r t s
i n N e d e r l .-I n d i ë ’. Zoo gaat de Ver. Oost en West gestadig voort met deze
nuttige uitgaven.
Dr. C. Winkler, oud-inspecteur van den Burgerl. Geneeskundigen Dienst in
Ned.-Indië bewerkte dit deeltje van 90 bladzijden druks. In het hoofddeel ‘Algemeene
beschouwingen’ wordt vrij diep ingegaan op de toestanden in den Oost, in verband
met de behoeften aan geneeskundige, vooral Europeeschmedische hulp; op het aandeel
dat daarbij aan de Europeesche en aan de Inlandsche geneeskundigen moet zijn
voorbehouden; op de mededinging van deze laatsten, voor zoover zij langs
gemakkelijker weg den arts-titel verwerven; op de vooruitzichten, die niettemin voor
den Europeeschen arts nog openliggen; op de gelegenheden, welke bestaan tot
voortgezette wetenschappelijke ontwikkeling; de raad wordt gegeven aan toekomstige
Ned.-Indische artsen zich op speciale onderzoekingen toe te leggen. Deze algemeene
beschouwingen komen ons zeer belangrijk en behartigingswaard voor.
In de volgende drie hoofddeelen: Officier van gezondheid bij het Leger in
Ned.-Indië; Geneeskundig ambtenaar bij den Burgerl. Geneesk. Dienst in Ned.-Indië;
en Particulier Geneesheer in Ned.-Indië worden opvolgend de voorwaarden voor
toelating tot studie, de vooruitzichten, de werkkring, in 't kort alles wat de toekomstige
geneeskundige in Ned.-Indië noodig heeft te weten, uitvoerig besproken. Dr. Winkler
treedt ook herhaaldelijk in terugblikkende beschouwingen over vroegere toestanden
om te verklaren hoe de tegenwoordige ontstaan zijn.
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Het hoofddeel over den particulieren geneesheer is o.a. belangrijk, door het
overzicht dat daarin gegeven wordt van de landsbetrekkingen, welke aan dezen
kunnen worden opgedragen.
Dit boekje moet door iedereen, die als geneesheer naar Indië wil, of die er over
denkt voor arts te studeeren, met het oog op een gaan naar Indië, gelezen en goed
overwogen worden. Het is een mooi doorwerkte en goed overdachte arbeid.
Het is voor f 0.25 bij de firma Mart. Nijhoff en aan het Informatiebureau van. Oost
en West, Heulstraat 17 te 's-Gravenhage verkrijgbaar.

Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’.
Uit Indië ontvingen wij begin Januari een rondschrijven ‘Aan de Vrouwen in Indië’,
waaruit blijkt, dat daar besloten is tot deelneming van Nederlandsch-Indië aan
bovenbedoelde tentoonstelling, welke in Mei te Amsterdam gehouden zal worden.
Nederl.-Indië zal vertegenwoordigd worden door:
10. E e n I n d i s c h Wo o n h u i s , op de ware grootte nagebootst, en volgens den
tegenwoordigen tijd ingericht;
20. Statistieken, grafische voorstellingen, photo's, teekeningen, lichtbeelden,
betrekking hebbende op de Europeesche en de Inlandsche vrouw, haar leven en
werken in Indië, op het onderricht aan Europeesche en Inlandsche meisjes;
30. Eene verzameling poppen - van 50 c.M. hoogte - voorstellende de Inlandsche
vrouw in hare kleederdrachten; en door kleinere poppetjes in modellen van ziekenen zendingshuizen, scholen; in huis, in de werkplaats, op het veld, enz.
Daar einde Januari alles uit Indië verzonden zou moeten worden is er nu natuurlijk
geen sprake meer van, om van daar inlichtingen te vragen aan de in het rondschrijven
opgegeven adressen.
Mevr. E. van Deventer-Maas (Surinamestraat 20, 's-Gravenhage), die zich bereid
verklaard heeft voor de uitvoering van het tentoonstellingsplan in overleg te treden
met de Commissie in Nederland, is ook genegen inlichtingen te geven aan hen, die
de tentoonstelling door inzendingen of op andere wijze zouden willen steunen.

Antillen
Rekening en verantwoording van de ingekomen gelden voor de
noodlijdenden op de Benedenwindsche eilanden.1)
Ontvangsten.
Van het ondersteuningsfonds van de
Groep Ned. Antillen

f 150.-

Volgens Gouv. Besch. ingev. telegram
van den Minister van Koloniën

f 2400.-

Van de Cur. Handel-Mij.

f 500.-

Van de K.W.I.M.

f 1000.-

1) De telegrammen van den Minister van Koloniën, van wien het Verbond in dezen de meest
mogelijke medewerking mocht ondervinden, betreffen de inzamelingen van O. en W. en
A.N.V. Red.
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Volgens Gouv. Besch. ingev. telegram
van den Minister van Koloniën

f 7000.-

Idem

f 14000._____
f 25050.-

Uitgaven.
Verzonden naar:
Bonaire

f 6350.-

Aruba

f 4100.-

2e en 3e District Curaçao

f 2800.-

4e en 5e District Curaçao

f 3000.-

Stadsdistrict Curaçao

f 4540.f 20790.-

Saldo

f 4260.f 25050.-

Voor den penningmeester, H. MANUEL.
Daar de toestand, door het intreden van de regens
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veel verbeterd is, werd in de laatstgehouden bestuursvergadering besloten de
districtmeesters op Curaçao en de Afdeelingen Bonaire en Aruba te vragen of
uitdeelingen nog noodig waren.
Uit de ingekomen verslagen en antwoorden bleek, dat op Curaçao en Aruba de
toestand zoodanig verbeterd is, dat de verdeeling der gelden kon worden gestaakt,
doch Bonaire verzocht meer geldelijken steun.
Het ligt in de bedoeling van het bestuur om de gelden, die overblijven te voegen
bij het reeds bestaande ondersteuningsfonds van de Groep Nederl. Antillen van het
Alg. Ned. Verbond.

Suriname
Nederlandsch Ontdekkingswerk in Suriname.
J.G.W.J. Eilerts de Haan herdacht.
‘D e r o e m d e r g r o o t e n v e r d w i j n t n i e t m e t d e n d o o d ’.
Deze onsterfelijkheidsformule stond geschreven op het lint van den krans,
neergelegd door de creolenarbeiders der Corantyn-expeditie aan den voet van het
borstbeeldmonument, dat den 5en December te Paramaribo in officieele plechtigheid
door Z.Exc. Baron van Asbeck, Gouverneur van Suriname, voor den overleden
pionier J.G.W.J. E i l e r t s d e H a a n is onthuld.
Het was de beteekenisvolle lauwering van eenvoudige ondergeschikten, die op de
laatsten der wetenschappelijke onderzoekingstochten in de binnenlanden van
Nederland's omvangrijke West-Indische kolonie hun overleden leider in zijn vasten
wil en doorzettingsvermogen werkelijk groot hadden gevonden; die hadden
aanschouwd, hoe hun leider, die door bijtijds naar stad terug te keeren zich mogelijk
nog had kunnen redden, is blijven trotseeren den gevaarlijksten vijand voor hen, die
in de tropische binnenlanden binnendringen, de sluipende malaria; en die, zijn weg
vervolgende, daarvan het slachtoffer is geworden.
Het verscheiden van Eilerts de Haan, wiens graf daar nu verre ligt in de
eenzaamheid, onder het ruischend geboomte van de Surinaamsche wildernis. is van
aangrijpende tragiek. Al zijne voorgangers waren in hun pioniers-arbeid geslaagd,
aan den doodsgreep der moeraskoorts, hetzij dan met koortsnawerking in Paramaribo
of in 't moederland, ontkomen; hij, die door de laatste expeditie den sluitsteen van
het werk zou leggen, mocht de voltooiing van dezen Nederlandschen arbeid niet
beleven.
Zeker, er is daar in de laatste jaren door Nederlandsche mannen in die binnenlanden
van Suriname een arbeid verricht, onbekend aan het grootste deel der natie; onbekend,
omdat zijn belangrijkheid niet zoo onmiddellijk lag in de lijn van het dagelijksche
weten en begrijpen, omdat die zich niet openbaarde in de glorierijke omlijsting van
geweervuurflikkering en kruitdamp of door de opzienbarende vondst van de een of
andere uitvinding; maar toch een arbeid van heldhaftigheid, even gevaarlijk als het
bestormen van vijandelijke schansen, wijl bij iederen stap de dood om u rondwaart,
u belagende en aangrijpende in kille huivering. Vele ontdekkingsreizigers hebben
daarvan nog de sombere herinnering.
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Het is bij de onthulling van Eilerts de Haan's gedenkteeken wel het oogenblik in
herinnering te brengen het ontdekkingswerk in Suriname verricht.
Nadat 200 jaar lang de smalle, slechts landbouw beoefenende kuststrook belang
kon inboezemen, de kolonie slechts bekend was tot zoo ver plantages waren aangelegd
en al wat daar achter lag als een geheimzinnig terra incognita met rondzwervende
Indianestammen werd beschouwd, kwam daarin verandering na 1870, toen een
loonende goudindustrie de kartografie van de goudzone in het middelloopsche
rivierengebied eischte.
Van 1860-1879 is een flink gedeelte van dat gebied opgenomen en in kaart gebracht
door J.F.A. C a t e a u v a n R o s e v e l d t en J.F.A.E. v a n L a n s b e r g e . In
datzelfde tijdsverloop had in verband met de Lawa-kwestie een wetenschappelijke
opneming plaats van een F r a n s c h -N e d e r l a n d s c h e C o m m i s s i e ter bepaling
van den Oostgrens, die den loop van de Marowijne, de Lawa en een deel der
Tapanahony in kaart bracht.
Verscheidene verkenningstochten te land werden voorts verricht door den thans
gepensioneerden gouvernements- landmeter W.L. L o t h ; in 1876 op het terrein
tusschen Brokopondo aan de Suriname en de Podrosoengoe-vallen aan de Marowine;
in 1877 op het terrein tusschen Brokopondo en het Awara-eiland in de Saramacca
met ontdekking van de Mindrineti; in 1878 tusschen de Boven-Commenijne en de
Cederkreek aan de Boven-Suriname; in 1879 tusschen Boven-Saramacca en de Kleine
Saramacca en de Boven-Suriname; in 1892 tusschen de Lawa en de Tapanahony met
ontdekking van de Emma- en Wilhelminarivieren, uit wier samenvloeiing de Gonini
ontstaat.
Hoewel deze tochten de kennis van het binnenland aanzienlijk hebben verrijkt,
bleef toch het bovenloopsche gebied der groote stroomen de groote wilte plek met
haar talrijke rivier-stippellijntjes, het overgroote deel van de kaart der kolonie als
een negentiende-, haast twintigste-eeuwsch anachronisme ontsieren.
De Zuidgrens lag in mythische verafgelegenheid.
Hierin kwam omstreeks 1900 verandering, toen het
Nederl.-Aardrijkskundig-Genootschap de Nederlandsche Regeering voor zijn plannen
wist te winnen en met subsidies gesteund een reeks van expedities kon uitzenden,
die van 1901-1911 de kartografie van de kolonie zoo goed als hebben voltooid.
Nadat in 1899 C. v a n D r i m m e l e n , toenmaals Districtscommissaris van
Nickerie de Nickerierivier een heel eind op tot de door hem ontdekte
Blanche-Marie-val had verkend, werd dit gebied in 1900 het onderzoekingsterrein
voor de eerste expeditie onder D r . H.v.d. C a p e l l e .
De tweede onder leiding van L.A. B a k h u i s , vergezeld van W.L. L o t h , A. v a n
S t o c k u m en B o o n , arts, verkende in 1901 de Boven-Coppename tot haar
oorsprong en in 1902 werd deze gevolgd door de S a r a m a c c a -e x p e d i t i e onder
leiding van A. v a n S t o c k u m , vergezld door A. P u l l e , botanicus, P.J. de K o c k ,
arts en J.W. v a n G e l d e r .
Op dezen tocht werd de Hendriktop, een der hoogste verheffingen in het centrum
der kolonie beklommen, konden de resultaten van de Coppename-expeditie aan die
van de Saramacca worden gekoppeld en was zoodoende het bergachtig terrein in het
midden, Bakhuis-geb., Wilhelmina-geb., Emmaketen en Van Asch-van-Wijk-keten
in kaart gebracht.
In 1903 kwam het Oostelijk deel der kolonie aan de beurt. Eerst onderzocht in dat
jaar de G o n i n i e x p e d i t i e , onder leiding van A. F r a n s s e n -H e r d e r s c h e e ,
vergezeld door C.H. de G o e j e . H. v a n B r e e n en G.M. Ve r s t e e g het
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t u s s c h e n L a w a e n Ta p a n a h o n y g e l e g e n g e b i e d e n i n 1 9 0 4
w e r d d o o r d e Ta p a n a h o n y - e x p e d i t i e wederom onder leiding van A.
F r a n s s e n -H e r d e r s c h e e en nogmaals vergezeld door C.H. d e G o e j e en
G.M. Ve r s t e e g , voorts door W.J.T. C o p i j n , deze rivier tot aan haar oorsprong
verkend, voorts door het opvaren van de Paloeroen de waterscheiding tusschen het
stroomgebied van Guyana en dat van de Amazone-rivier bereikt. Bovendien werd
de ethnografische kennis door aanraking met de Trio's en andere Indianenstammen
verrijkt.
In 1907 nam de onvermoeide luitenant ter zee C.

Neerlandia. Jaargang 17

43
H. d e G o e j e d e leiding van een nieuwe expeditie op zich, die d e Z u i d g r e n s
d e r k o l o n i e zou verkennen. Met H. B i s s c h o p v a n T u i n e n werd wederom
de Tapanahony tot den oorsprong opgevaren, het Tirmac-Humacgeb. in kaart gebracht
en over land werd de Sipaliwini zijtak van de Corantijn bereikt. Hier keerde de
expeditie terug.
Na al deze succesvolle tochten bleef nog het stroomgebied van de
B o v e n -S u r i n a m e in het centrum der kolonie ter ontdekking over. Dit geschiedde
in 1908 onder leiding van J.G.W.J. E i l e r t s d e H a a n , vergezeld van R.H.
W i j m a n s en Dr. J.H.A.T. T r e d i n g . Hierbij werden de bronrivieren van de
Suriname, de Pikien-Rio en de Gran-Rio ontdekt en van deze laatste uit door een
tocht te land de Lucie-rivier, zijtak van den Corantijn bereikt. De expeditie keerde
van hier terug.

Gedenkteeken Eilerts de Haan.

Nog één tocht was noodig om de uitkomsten van d e Z u i d g r e n s - en d e
S u r i n a m e -e x p e d i t i e aaneen te koppelen en het gebied van den Boven-Corantijn
te verkennen. De heer Eilerts de Haan nam wederom de leiding op zich en vergezeld
van C.C. K ä y s e r en K.M. H u l k , arts, bereikte hij voor de tweede maal den
oorsprong der Suriname-rivier (Gran-Rio). Reeds maakte men zich gereed voor den

Neerlandia. Jaargang 17

Onthulling van het gedenkteeken voor Luit. Eilerts de Haan te Paramaribo.

tocht over land naar d e L u c i e -r i v i e r , toen E i l e r t s d e H a a n , reeds eenige
dagen dooi zware malaria gekweld, na een heftigen aanval den 29sten Augustus
overleed, nadat kort te voren een der arbeiders, Helder, ook door de gevreesde ziekie
was weggesleept. Het graf van den wakkeren leider ligt nabij den waterval
‘S t o n e p o o r t o e ’ of Steenenpoort, zoo genoemd, omdat het water tusschen twee
steile rotsen als door een poort heenstroomt
De heer C.C. K ä y s e r , nu hoofd der expeditie meende in den geest van den
overledene te handelen, door den tocht voort te zetten, maar had daarbi met verzet
van de zijde der arbeiders, die door bijge-j loovige vrees bevangen, weigerden verder
te gaan, te kampen.
De Boschnegers, zoo noodig bij het overtrekken van de tallooze watervallen en
stroomversnellingen, keerden terug, maar acht stads-creolen arbeiders, Ch. Aken.
H. Delprado, M.W. Watson, J. Bruinendaal, Ch. Kloppenburg, J. de Bis, M. Appel
en A. Dens, lieten zich ten slotte vinden, de reis mede te vervolgen. Zij hebben
gedeeld in den roem van het voleindigen van dezen laatsten, maar zeker den zwaarsten
der Surinaamsche ontdekkingstochten.
De Lucie-rivier werd tot haar samenvloeiing met
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den Corantijn afgevaren en in kaart gebracht; verder werd deze laatste stroom
opgevaren en na dien de Sipaliwini tot het eindpunt van de Zuidgrens-expeditie werd
bereikt. Daar, aan den uitersten Zuidwestgrens der kolonie staan in het zoovergelegen
oerwoud in een woudreus de merkteekenen gegrift der beide expedities als een
symbool van de onversaagdheid der menschen.
Den Corantijn afzakkende, bereikten K ä y s e r en H u l k met hun tochtgenooten
den 1sten April 1911 zonder ongeval Nieuw-Nickerie aan den mond, na

onderweg nog een zijtak, de Kabalebo, een eind weegs op te hebben verkend. Van
Paramaribo uit had de tocht juist 8½ maand geduurd.
En hiermede was de taak, die het N.A.G. zich ten doel had gesteld, afgeloopen.
Eenige nog niet onderzochte terreinen tusschen de verkende gebieden ter zijde gelaten,
is de kolonie nu in de groote lijnen aardrijkskundig bekend (zie het hierbij gevoegde
kaartje).
Er is in deze schets bij de laatste expeditie wat uitvoeriger stilgestaan, omdat eenig
nader in bijzonderheden treden omtrent E i l e r t s d e H a a n 's droevig heengaan
dit als van zelf met zich medebracht. Mindere waardeering voor de vorige
expeditieleiders en tochtgenooten sluit dit niet in zich.
Bij de onthulling van het monument is dit ook wel degelijk in het oog gehouden.
Nadat de heer Weyers, voorzitter van het comité in een uitmuntende rede het tragisch
verloop van de Corantijn-expeditie in herinnering had gebracht, liet Z.Exc. de
Gouverneur, na den acht trouwen creool-arbeiders der laatste expeditie een
herinneringsmedaille te hebben overhandigd, in welsprekende termen uitkomen, dat
men bij het aanschouwen van Eilerts de Haan's beeltenis niet alleen aan zijn werk,
maar aan den totaalarbeid van alle vorige onderzoekers had te denken, dat zijn beeld
zou zijn de verpersoonlijking van het geheele Surinaamsche ontdekkingswerk der
laatste jaren.
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Zoo zij het en nog meer!
Het prachtige borstbeeld, Bart van Hove's kunstwerk, geplaatst aan een der drukste
punten van Suriname's hoofdstad, spreke met de fiere, mannelijke trekken van wat
daar is aan moed, beleid en trouw in het Nederlandsche volk!
E.B.J. LUITINK,
Voorzitter van de Groep Suriname.
P a r a m a r i b o , Dec. 1912.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche brieven.
VI.
Verblijdende teekenen.
Zoo zittende te midden van de ziedende woelingen der politiek valt het moeilijk niet
politiek te zijn. En

Neerlandia. Jaargang 17

45
toch eischt de richting van het Verbond dat ik de staatkunde ter zijde laat, zoodra ik
voor Neerlandia ga schrijven. Maar de nationale beweging is hier zoo nauw
samengeweven met de staatkunde, vormt er zulk een ingrijpend deel van dat het
onmogelijk is de een van de ander te scheiden. Neerlandia heeft dit terecht ingezien
en meermalen plaats verleend aan betoogen over Zuid-Afrika, die indien zij niet
politiek waren, er dan toch heel dicht bij stonden. Ik zou bovendien mijn plicht als
overzichtschrijver te kort doen, wanneer ik thans zweeg over de verblijdende teekenen,
die overal waarneembaar zijn en die ons met een opgewekt hart het jaar doen uittreden
en vol vertrouwen het nieuwe doen in gaan. Op deze tijden is met recht en reden
Vondel's woord van toepassing: Het lichtet overal. De stroom van het nationalisme
is wassende met zoo groote kracht als niemand dit waarschijnlijk had kunnen denken.
Ik weet hoe menigeen, die hier streed voor de nationale idealen, zich menigmaal
heeft afgevraagd: Vindt mijn woord, mijn streven nu weerklank bij mijn volk? Doch
men hield vol, omdat men zijn eigen ideaal wilde hooghouden. Het is voor deze
menschen een lange en zware strijd geweest, vaak wanhopig tengevolge van den
twijfel. Niet allen hebben volgehouden, er zijn er bezweken, omdat zij meenden dat
men vocht tegen windmolens, losstormde op een blinden muur. Maar het is hun
gegaan als velen gedurende den oorlog: zij hebben te spoedig toegegeven en te vroeg
gewanhoopt. Vandaag zullen zij dit moeten erkennen, want de teekenen zijn al te
duidelijk om ook maar een schijn van twijfel te laten.

Dingaansdag.
In de allereerste plaats hebben wij het onweerlegbare bewijs geleverd door de viering
van Dingaansdag op den 16den December. Drukker dan ooit waren de bijeenkomsten
bezocht. Van de verste hoeken uit het distrikt was men gekomen, niettegenstaande
de droogte belemmerend werkte op het verkeer. Meer bijeenkomsten zijn er dit jaar
gehouden dan ooit te voren. Het aantal personen dat dit jaar dezen nationalen feestdag
bij uitnemendheid heeft meegemaakt, overtreft dat van 't vorig jaar zeker met vele
duizenden. Al de sprekers hebben op dit verheugende feit gewezen. Het volk wil
hooren van zijn voorvaderen, van hun grootsche daden. Het bewustzijn dat
Zuid-Afrika een geschiedenis heeft, waarop het volk trotsch kan zijn, wordt meer
algemeen. Lang is dit bewustzijn stelselmatig gedood door verdraaiing der
geschiedkundige feiten en door verheerlijking van wat een andere natie heeft tot
stand gebracht in de wereld. Maar de oogen gaan open en de weetgierigheid is
ontwaakt en de kennis doet het zelfbewustzijn groeien.

De Hertzog-idealen.
Maar sterker bewijs nog is de hulde die Gen. Hertzog overal in den lande wordt
gebracht na zijn uittreden uit het Ministerie. De reden van die uittreding is bekend.
Gen. Hertzog, oprecht en getrouw man, schijnt niet voor politicus in de wieg gelegd.
Wie zal hem dit als een verkeerde eigenschap aanrekenen? Rustig en bezadigd als
hij spreekt, wanneer hij in het openbaar het woord voert, kiest hij toch niet altijd de
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juiste woorden om zijn gedachten te vertolken. Hij spreekt van vreemde
fortuinzoekers, waar hij personen bedoelt die hier komen om hun fortuin te maken
en dan zoo snel mogelijk weer naar Europa gaan om het daar te besteden. Hij heeft
blijkbaar niet gevoeld dat het woord fortuinzoeker ongunstiger beteekenis heeft dan
de omschrijving, die hij ervan geeft. Op een andere plaats zegt hij dat het Imperialisme
alleen goed is zoo lang het dienstig is voor Zuid-Afrika. Later heeft hij verklaard dat
hij deze woorden niet kan gebruikt hebben, omdat het al te onnoozel zou zijn kwaad
van iemand te spreken, die men noodig heeft. Met al de goede bedoelingen, die aan
deze uitdrukkingen ten grondslag liggen, maakte toch de tegenpartij van de verkeerde
woorden gebruik, wat helaas in de politiek het recht van de tegenpartij schijnt te zijn.
Men ving Gen. Hertzog op zijn woorden en het moet gezegd: de Minister gaf ruime
kans daartoe. Het zou misschien een oplossing zijn geweest, wanneer Gen. Hertzog
niet meer in het openbaar het woord had gevoerd. Doch hoe zou dit stilzwijgen zijn
uitgelegd door de tegenpartij? Zelfs zwijgen doet men hier niet ongestraft, zonder
dat men er iets achterzoekt. Er scheen dus niets anders over te blijven dan dat Gen.
Hertzog als Minister aftrad, omdat zijn uitlatingen als verantwoordelijk
regeeringspersoon telkens in botsing kwamen met de steeds verzoenende woorden
van den Eersten Minister.
Laat ik hier op den voorgrond stellen, dat niemand Generaal Botha's trouw aan
het Afrikanerdom verdenkt. Zooals Gen. Hertzog het Zaterdag duidelijk heeft gezegd:
Gen. Botha heeft nog altijd de harten van zijn volk en mijn eerbied. Alleen: er is
verschil in de politiek van beide groote Afrikaners. Gen. Botha predikt steeds
samensmelting van de beide rassen. Gen. Hertzog vreest van die staatkunde de
oplossing van de Afrikanernatie in de Britsche. Wie zal zeggen, wie van deze twee
voormannen de zaak raak ziet, zooals men het hier uitdrukt. Het feit intusschen dat
Gen. Hertzog's beginselen zoo luide toejuiching en instemming vinden over de lengte
en breedte van Zuid-Afrika is een ander verblijdend verschijnsel. Zelfs zij, die goed
op de hoogte zijn van de gevoelens van het volk, hadden niet gedacht dat deze
Hertzog-demonstraties zulk een omvang zouden aannemen. Het toont dat het volk
zich duidelijk wil uitspreken, welke idealen het nastreeft en dat het niet bereid is die
idealen te verliezen, evenmin als zijn nationaliteit.
Wat dus de uitkomst moge zijn van de crisis die wij op dit oogenblik doormaken,
met den duidelijk uitgedrukten volkswil zal moeten worden rekening gehouden en
onze Engelsche medeburgers zullen thans duidelijk hebben ingezien dat de
Hollandsche Afrikaner wil vasthouden aan zijn taal en zijn nationaliteit. Het is goed
dat dit nu en dan eens nadrukkelijk wordt gezegd. Er zijn altijd nog Engelschen, die
meenen dat de Boer maar al te graag een Engelschman wil worden. Misschien ook
heeft het voortdurend praten van vermenging der rassen hen onder dien indruk
gebracht.
Dat er hier intusschen nog veel te verbeteren valt, wie zal het durven en willen
ontkennen. Men aapt nog te veel den Engelschman na en is beschaamd zich zelf te
zijn. Proj. J. Kamp heeft in zijn intreerede ernstig voor die verbastering gewaarschuwd.
‘Wij moeten op onze hoede zijn - zoo zeide hij - dat die typiese grenslijnen niet uit
't oog worden verloren, dat wij niet de Europese levensekspressie als de onze gaan
beschouwen en aanvaarden.
We zijn dat verkeerde pad al op! Onze publieke gebouwen, onze woningen, onze
kleding, 't kontrasteert alles met de toon en met de behoeften van 't land. 't Is alles
bij ons zo, omdat het in Europa zo is. In Augustus, als niemand hier meer aan bomen
planten denkt, vieren we heel deftig A r b o r d a y . 't Gaat weer naar Kerstmis toe.
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Straks zullen we hem weer in onze winkelvensters zien O l d f a t h e r X m a s , in
volle Europese winterdos. En voor de vensters zal men ons ten toon hangen wolvlokjes
aan draadjes, om ons toch maar een idé van sneeuw te geven. Want immers; wat is
een Kerstfeest zonder sneeuw, zelfs onder de smeltende Afrikaanse zon! Doch waarom
zouden wij ons bepalen tot een speelse opmerking, waar zoveel ingrijpender
voorbeelden voor de hand liggen?
Tot een ergernis wekkende hoogte is geklommen de verkrachting van het
Afrikaanse volksleven in onze lagere en middelbare scholen, met hun
p s y c h o l o g i e s e l e u g e n s , waaronder die van een vreemd
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medium. Ook wordt de ontwikkeling van de aankomende Engelse zowel als van de
Hollandse Afrikaner daar in een totaal verkeerd spoor geleid door belachelik
Europeese codes en syllabusen, die tegen ons aangeplakt worden, die buiten ons
Afrikaanse leven staan, ja die vlak tegen zijn behoeften indruisen.
En daarbuiten op de publieke markt van ons leven.
Er zal aktie geëist worden van het komend geslacht onder ons, om te verhoeden,
dat het publieke leven van Zuid Afrika worde als een leeg vat dat zich gewillig vullen
laat met allerlei afgietsels van de Europese wereld.’
OU-BOET.

Oom Paul's standbeeld.
Die Week schrijft:
In het Prinsessepark te Pretoria tegenover het oude kerkhof, waar hij begraven
ligt, staat thans de grijze reuzenfiguur van President Kruger, op zoowat 100 tree van
de Kerkstraat. Hij is bekleed met de Presidentsjerp, en de ridderkruisen sieren zijn
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breede borst. Zijn machtige rechterhand rust op een wandelstok, en in de linker knijpt
hij een rol papier vast, de plek waar de duim gemist wordt, is tegen de jas aangedrukt.
Uit de hoogte kijkt hij peinzend neer van onder den cylinderhoed, en zijn manlijke
trekken hebben een zachtheid, die aan de vastberadenheid van de scherpe lijnen om
den mond geen afbreuk doet. Het hoofd is eenigszins gebogen en de peillooze oogen
kijken ver in diepe weemoedige peinzing, als voorzien ze al den kommer en ellende,
die nog komen moest.
Zoo staat Paul Kruger daar, de machtige, de onvergetelijke, die elk fantasie aan
het werken zet en die in menig gemoed herinneringen wakker maakt, die daar reeds
aan den sluimer waren geraakt.
Onze vertegenwoordiger te Pretoria schrijft nog omtrent dit standbeeld:
Zooals ge weet, is het gemaakt door A. van Wouw, die thans in Rome is in verband
met het gedenkteeken voor de in de concentratiekampen gestorven vrouwen en
kinderen. De hoekbeelden en zijpaneelen van het Krugerstandbeeld zijn door Lord
Kitchener naar Engeland gezonden. Zij kunnen thans niet meer worden nagemaakt,
omdat de modellen niet meer bestaan. Men zal thans het voetstuk zonder die beelden
en paneelen laten en het laten begroeien door groen en bloemen. Het beeld is na het
uitbreken van den oorlog te L. Marquez aangekomen en is daar blijven liggen totdat
de Stadsraad van Pretoria besloot het op te richten in het Prinsessepark.

Gedenkteeken Dr. Jorissen.
Een Commissie, bestaande uit de navolgende personen, heeft zich te Pretoria gevormd,
met het doel, de nagedachtenis van wijlen Dr. E.J.P. Jorissen, in leven hoofdrechter
der Zuid-Afrikaansche Republiek, in eere te houden, n.l.:
Hoofdrechter J. de Villiers; rechter Sir J.W. Wessels; rechter J.C. Curlewis; rechter
R. Gregorowski; rechter Dr. J. Esser; de heeren J.C. Minnaar, oud-registrateur van
acten der Zuid-Afrikaansche Republiek; A.C. Romijn, waarn. Consul der Nederlanden
te Pretoria; J.R. Dyer, C.F. Delfos, J.O.H. Sluiter, E.J. van Gorkom, adv. Ewald
Esselen en enkele anderen.
Het plan bestaat om aan den bekenden beeldhouwer A. van Wouw op te dragen,
een borstbeeld van Dr. Jorissen te vervaardigen, dit in brons te gieten en te doen
plaatsen in het Unie-Museum te Pretoria.
De Commissie te Pretoria heeft eenige vrienden in Nederland verzocht om te
trachten, ook in Dr. Jorissen's vaderland eenige bijdragen voor dit doel bijeen te
brengen. Deze vrienden hebben zich gewend tot het bestuur van de Vereeniging
‘Zuid-Afrikaansche Voorschotkas’, dat zich gaarne bereid verklaart, giften voor dit
doel in ontvangst te nemen.
Bijdragen kunnen gezonden worden aan den heer Dr. N. Mansvelt, Damrak 95,
Amsterdam.

Ingezonden.
Misplaatste inlijving.
In den ‘Hambugischer Correspondent’ van Dienstag den 14 Januar 1913,
Morgen-Ausgabe, Seite 3 werd mijn aandacht gevestigd op het volgende bericht:
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Asien.
Dr. Roest, der erst neuernannte Berater der chinesischen Regierung für die
Währungsreform, dessen plötzlichen Tod wir gestern meldeten, war einer der wenigen
Deutschen, die die chinesische Regierung sich als Helfer für ihre Reformtätigkeit
ausersehen hatte.
...Dort (Batavia) lernte er (Wissering) unsern Landsmann kennen, der unter ihm
auch einige Zeit arbeitete.
... So wurde unser Landsmann ausersehen, Chinas Währungssystem zu
modernisieren.
Is het wonder, dat wij Nederlanders gelijk hebben nadrukkelijk op te komen voor
wat van ons is? Z a a n d a m , 16 Jan. 1913.
P.H. STUURMAN.

Een Kaasbond.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het door U in Uw nummer van deze maand onder dit hoofd
geplaatste stukje
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verzoeken wij U beleefd eenige plaatsruimte. Wat daarin staat over onzen naam
beaamt het tegenwoordig bestuur ten volle. Wij hebben het recht echter op te komen
tegen het volgende:
‘Maar er steekt zeker iets achter, dat men het Hollandsche woord niet wou
gebruiken. Zou het misschien toch geen volvette roomkaas zijn?’
Sedert de oprichting onzer Mij. hebben wij den handel in v o l v e t t e kaas zooveel
mogelijk bevorderd. Jaren voor er van kaas-contrôle-stations sprake was, offerden
wij vrijwillig eenige honderden guldens voor contrôle op. Deze werd ook uitgestrekt
tot de boerderijen en uitgeoefend door de heeren van Ketel en dr. Antusch te
Amsterdam. Zoodra het kaas-contrôlestation Zuid-Holland de garantie voor volvet
gaf mel een minimum van 45% vet in de droge stof, sloten wij ons met onze fabriek
‘Oud-Holland’ te Bodegraven aan, terwijl de voor dien tijd aangesloten fabrieken
toen juist bedankten.
U dankend voor de plaatsruimte, verblijven wij,
Hoogachtend,
Naaml. Venn. Full Cream Kaasbond,
G. Meereboer.
A m s t e r d a m , Dec. 1912.
***
Wij plaatsen dezen brief met genoegen. Vooreerst nemen wij onvoorwaardelijk aan,
dat deze maatschappij op haar fabriek Oud-Holland - hoe kon 't ook anders! - volvette
kaas maakt. En dan hebben wij de verklaring van het tegenwoordige bestuur, dat het
onze beschouwing over den naam van de Full Cream Kaasbond ten volle beaamt.
Wij konden niet beter wenschen. Maar nu mogen wij er zeker op rekenen, dat het
zoo spoedig mogelijk dien naam even echt Hollandsch zal maken als zijn kaas. Ze
zal er niet minder lekker om zijn. En dan wordt zeker het gruwzame ‘Gouda-kaas’
weer Goudsche of Gouwsche kaas als van ouds, niet waar?
Red. Neerl.

Mededeelingen en allerlei
Een Internationale Roode-Kruisvloot.
Uit hetgeen wij in ons vorig nummer over het Roode Kruis schreven blijkt, volgens
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, dat wij hetgeen dat blad in zijn nummer van 7
December over een Roode-Kruisvloot had geschreven, niet goed hebben begrepen.
‘Neerlandia schrijft - zoo de N.R. Ct. - dat door het vormen van de vloot slechts
ten deele snellere hulp verleend zou kunnen worden; vooral moet getracht worden
veld-ambulances vlugger op het oorlogsterrein te brengen.
De ontwerper van het vloot-plan bedoelt niets anders. Zooals in ons blad van 7
December uiteengezet is, zullen de schepen een groote hoeveelheid
ambulance-materiaal naar eenheidstypen meevoeren, d.w.z. dat op de schepen steeds
volledige ambulances aanwezig zullen zijn, om dadelijk naar het oorlogsterrein
gezonden te worden. Elk van de oorlogvoerende partijen kan een schip voor zich
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eischen en zoodra dit aangekomen is, heeft zij 't recht, het verplegingspersoneel en
de materialen te zenden naar elke plaats, waar behoefte aan hulp gevoeld wordt.
De hulp zal dus wel degelijk eerder geboden worden dan thans het geval kan zijn.’
Wij hebben de N.R. Ct. van 7 December nog eens er op nageslagen, en kunnen
niet anders zeggen, dan dat de ontwerper van het plan, daar aan het woord, zijn
bedoeling niet heel begrijpelijk heeft gemaakt. Maar hoe dit zij, wij verheugen ons,
dat in zijn plan met snelle hulp op het oorlogsterrein rekening is gehouden. Of die
schepen genoeg materiaal en personeel aan boord zullen hebben om met spoed
afdoende te helpen, zal wel ter sprake worden gebracht, wanneer het plan ernstig in
overweging wordt genomen.

Johannes de Rijke.
Op 70-jarigen leeftijd is te Amsterdam de vorige week overleden de Nederl. ingenieur
Joh. de Rijke, over wiens waterbouwkundigen roem in het verre Oosten Neerlandia
in zijn laatste Dec.nr., blz. 268, heeft geschreven.
Onze en verscheiden buitenlandsche regeeringen hebben den bekwamen
waterbouwkundige gedurende zijn lange loopbaan met ordeteekenen en eerbewijzen
gehuldigd.

Lettre au Roi.
De brief aan den Koning van den heer Destrée met antwoord van den heer Meert (84
blz.), uitgegeven door de Stud.-Afd. Leiden van het A.N.V. kost niet 20, maar 25
cent. Het boekje is verkrijgbaar bij de schrijfster der Afdeeling, mej. J. Greidanus,
Maria Gondastraat 33, Leiden.

Muziekuurtjes voor klein en groot.
De dames Chr. Doorman en G. Walaardt Sacré-Bake gaven met den heer J.P.J.
Wierts, den bekenden liedercomponist, dezen winter in verschillende steden van ons
land een muziekuurtje voor jong en oud. Het programma bestaat uit kinderliederen
van Wierts en een sprookje ‘Vleugelken’ van mej. Doorman met gekleurde
lichtbeelden van mej. E. Nieuwenhuis en toepasselijke liederen van genoemden
toondichter. - Een goede afdeelingsavond!

Stoomvaartlijn Batavia-Zuid-Afrika.
Onze vertegenwoordiger te Lourenço Marques, de heer J.H. Wolthers, zendt ons een
uitknipsel uit de L.M. Guardian, waaruit blijkt, dat de heer C. van der Linde,
inspecteur van de Kon. Paketv.-Mij., aldaar in November heeft vertoefd om de
mogelijkheid van een Nederlandsche stoomvaartlijn Batavia-Zuid-Afrika te
bestudeeren.
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1813.
De oude boekhandel van Burgersdijk & Niermans te Leiden heeft een Bulletin
uitgegeven, dat in dit jaar van herdenking een bijzondere beteekenis heeft. Het is een
boekenlijst van geschriften, dichtstukken, muziek, portretten, gedenkplaten enz. over
de herstelling onzer onafhankelijkheid in 1813, over Waterloo en de herdenkingen
in 1863 en 1865, benevens de werken verschenen over Willem I, Willem II, Prins
Frederik, Napoleon, Van der Capellen, Van der Duyn van Maasdam, Faber, Van
Riemsdijk, Falck, Van Gagern, Van Hogendorp, Kemper, Van Stralen, Valckenaar,
Ver Huell en de plaatselijke geschiedenis van een 40-tal gemeenten in Nederland.
De catalogus omvat ongeveer 650 nummers, alle verkrijgbaar bij genoemden
boekhandel.

Prijsvraag ‘Vrede door Recht’.
De Algemeene Nederlandsche Bond ‘Vrede door Recht’ te 's-Gravenhage, verlangt
een g e s c h i e d k u n d i g l e e s b o e k j e voor de hoogere klassen der lagere scholen
en voor het daarbij aansluitend onderwijs, loopende over de geschiedenis van
N e d e r l a n d e n z i j n e K o l o n i ë n s i n d s 1813.
Het boekje moet zijn eenvoudig van vorm, maar veelzijdig van inhoud. Het moet
niet enkel handelen over Staat en Kerk, maar ook over school, gezondheidstoestand,
welvaart (inzonderheid verkeer), wetenschap en kunst.
Als inleiding dient vooraf te gaan een korte terugblik op de Republiek en den
Franschen tijd.
De inhoud van het werkje moet van dien aard
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zijn, dat het bij mogelijke uitgave in verband met den tekst kan worden geïllustreerd.
De omvang mag niet meer bedragen dan acht vellen druks (128 bladzijden), de
bladzijde gerekend op ongeveer 35 regels.
De prijs voor den winner bedraagt f 200.-, of, indien hij dit verlangt, eene gouden
medaille, ter waarde van dat bedrag.
De beoordeelingsraad voor deze prijsvraag bestaat uit: Mr. W.H. de Beaufort,
oud-Minister van Buitenlandsche Zaken, lid der Tweede Kamer, voorzitter; mej. S.
Groshans, voorzitster van den Nederl. Kinderbond; Jan Ligthart, hoofd eener school;
Dr. C. te Lintum, leeraar M.O. en privaat-docent aan de Rijks-Universiteit te Utrecht;
Mr. J.H. Abendanon, oud-departements-hoofd in Nederlandsch-Indië, lid en eerste
secretaris; H. van der Mandere, secretaris van het Hoofdbestuur van ‘Vrede door
Recht’, tweede secretaris.
De in te zenden werkjes moeten uiterlijk 1 Maart 1914, liefst aangeteekend
gezonden, in het bezit zijn van Mr. W.H. de Beaufort, den Treek, Leusden, provincie
Utrecht.

Een Franschman over Holland en zijne koloniën.
De heer E. Baillaud, die de koloniale tentoonstelling in 1912 te Deventer en het
congres aldaar bezocht, wijdde eenige kolommen van het maandschrift ‘L'expansion
coloniale’, in de eerste plaats aan die tentoonstelling en de oprichting der Middelb.
Koloniale Landbouwschool; het blijkt dat hij zich op de hoogte heeft gesteld van het
landbouw-onderwijs ten dienste van de koloniën en dat hij de voordrachten over de
onderwerpen, betreffende de ontwikkeling der tropische landen, met belangstelling
gevolgd heeft. Over de cinematografische voorstellingen, die een beeld geven van
de voornaamste stadiën in den groei en de ontwikkeling der tropische gewassen en
cultures is hij vol lof; daarmede komt hij op de stichting van het Koloniaal Instituut
te Amsterdam, dat de films daartoe afstond en beschrijft hij het doel en den grootschen
opzet van die instelling.
Vervolgens neemt hij de verschillende cultures, die in Nederl.-Indië gedreven
worden in beschouwing, wijst op de prachtige uitkomsten verkregen bij de
suiker-cultuur en -fabricage, waarbij de meest volmaakte machineriën gebruikt
worden; op de bloeiende thee- en tabaks-ontginningen; in 't kort op al de cultures in
Ned.-Indië, die voor den uitvoer naar de geheele wereld en voor den wereldhandel
van gewicht zijn.
Ook aan de West-Indische koloniën wijdt hij eenige regels, waaruit almede blijkt
dat hij zich omtrent de toestanden aldaar goed heeft doen voorlichten.
De welvaart en de bedrijvigheid in Holland zelf trokken zijne aandacht; de
bewonderenswaardige ontwikkeling van Rotterdam, de haven-inrichtingen aldaar;
de belangrijkheid van de Amsterdamsche geld- en Indische producten-markt; de
drukke Rhijnvaart, worden in zijne beschouwingen betrokken. Gewild of ongewild
komt hij daarmede op Duitschland, dat nu Rhijnrechten wil gaan heffen en den Rhijn
in onmiddellijke verbinding wil gaan brengen, met z'n eigen havens. Ten slotte juicht
hij het beginsel van den vrijhandel, dat door Holland gehuldigd wordt toe, en uit hij
zelfs de meening, dat de Hollandsche markten te gebruiken zouden zijn voor de
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Fransche koloniale producten, omdat de Fransche markten toch al die voortbrengselen
niet tot zich kunnen nemen (absorber).
De heer E. Baillaud heeft zich goed op de hoogte gesteld van zijn onderwerp en
aan zijn landgenooten een belangwekkend overzicht van de belangrijkheid van
Holland en zijn koloniën gegeven.
Wij zijn de heeren Nolst Trenité en van Peski erkentelijk voor de toezending van
het No. 58 van het Bulletin de L'Institut Colonial Marseillais (uitgevers Rue Noailles
5 te Marseille), waarin belangstellenden, meer uitvoerig de beschouwingen van M.E.
Baillaud kunnen lezen.

Een nieuwe ‘Code’ om brieven, samengevat tot één woord, over te seinen.
Ons werd toegezonden een plan voor de uitgave eener ‘Privaat-code’ die den weg
moet aanwijzen om met één woord den inhoud te telegrafeeren van brieven aan
bloedverwanten en vrienden in den vreemde, en die geschikt moet zijn om
verschillende berichten over zaken in één woord samen te vatten.
Terwijl men in handelskringen zich behelpt met de tientallig-stelsel-methode, die
het gebruik van kostbare woordenlijsten en meer dan gewone oplettendheid vereischt,
waardoor zij voor het gewone publiek minder geschikt is en bovendien niet zuinig
werkt, moet dit nieuwe stelsel veel eenvoudiger in de toepassing en minder kostbaar
zijn.
De voorbeelden, die worden aangehaald zijn werkelijk treffend; een brief van 12
regels, op breed papier, wordt in één woord van tien letters omgezet.
De naam van den samensteller der code, den heer H.Ph.Th. Witkamp te Nijmegen,
voormalig hoofdonderwijzer in Ned.-Indië en bekwaam geograaf, en in dezen man
van gezag, is ons echter een waarborg, dat hier een goed en practisch stelsel geboden
wordt, zoodat wij de aandacht vestigen op deze eerlang te verschijnen Privaat-code.

Waardeering van den Ned. Landbouw.
In aansluiting met het artikel in het Jan.-nr. over den Ned. Landbouw kunnen wij
nog melden, dat twee Fransche landbouwkundige ingenieurs de heeren E. Rabaté en
J.E. Lucas een studie hebben doen verschijnen over den tegenwoordigen landbouw
en veeteelt in Nederland.
Een Fransch blad roemt de degelijke studie en stelt ons land op dit gebied Frankrijk
ten voorbeeld.

Octrooiwet en Ondernemingsgeest.
In De Ingenieur is herhaaldelijk gewezen op het weinige gebruik dat Nederlanders
van onze Octrooiwet maken. Buitenlandsche aanvragen overtreffen verre de eigen.
De civiel-ingenieur W. Moorrees dringt aan op samenwerking van Regeering,
groot-industrie en bankwezen om de nationale welvaart door eigen nijverheid op te
beuren.
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Volksgroei.
‘Over ruim twintig jaar telt Nederland naar alle waarschijnlijkheid een bevolking
van ongeveer acht millioen. Een volksgroei van wel buitengewone beteekenis. In
1830 bezat ons land een volkstal van ruim 2½ millioen, terwijl de bevolking van
Frankrijk toen ongeveer 32 millioen bedroeg, dus het twaalfvoud van het toenmalige
zielental in Nederland. Terwijl ditzelfde Frankrijk, welks bevolking stilstaat, over
een twintig jaar wel niet boven de veertig millioen zal zijn gestegen. Dan zal
Nederland dus in stêe van 1/12, van de Fransche bevolking tellen.’
Aldus de Beukelaar. Telt men de Vlamingen bij de Nederlanders en de Walen bij
de Franschen - de Vlaamsch-sprekers in Frankrijk er nog buitengelaten - dan zal het
¼ of ⅓ zijn, vermoedelijk.

Nederlandsche Prentbriefkaarten.
Een lid van het A.N.V. zendt ons uit Engeland een mooie prentbriefkaart: Kerkuitgang
(Zuid-Beveland), met de opmerking dat men daar wel Nederlandsche kaarten kan
koopen, terwijl men vooral met feestdagen als Kerstmis in eigen land vaak alleen
vreemde ziet uitgestald.
De nieuwe ledenlijst en verscheiden bijdragen moeten wegens plaatsgebrek tot
een volgend nr. blijven liggen. Red.
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De aandacht der leden van Groep Nederland wordt gevestigd op de
Dagorde der op Zaterdag 29 Maart te Dordrecht te houden Alg. Verg.
van Groep Nederland.

Handel en nijverheid in Nederland.
Onder den titel ‘Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland’ is (in twee
deelen en als derde een atlas) een belangwekkend werk verschenen, waarop zeker
wel de aandacht der leden van het A.N.V. mag worden gevestigd*). Het boek, welks
tekst meer dan 800 blz. beslaat, is samengesteld onder leiding van Mr. J.C.A.
E v e r w i j n , chef der Afdeeling Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid
en Handel; het bevat eene bewerking van de gegevens, door die afdeeling verzameld
omtrent de beteekenis en de ontwikkelingsgeschiedenis der verschillende takken van
handel en nijverheid. Een ambtelijk karakter wil - blijkens het voorbericht van Mr.
E. - deze uitgave niet dragen.
Laat ons hier over woorden niet twisten. De ‘leider’ bij de samenstelling van dit
werk vermeldt op den omslag zijn titel: chef der Afdeeling Handel; door die afdeeling
werden de bouwstoffen bijeengebracht; onder de medewerkers worden behalve Dr.
Blink genoemd de heer Ph.J. Ketner, die aan dezen arbeid zijne krachten wijdde toen
en zoolang hij, redacteur’ aan deze afdeeling was; na zijn vertrek werd de taak
overgenomen door den heer J.W. Pippel, hoofdcommies. Toch ‘geen ambtelijk
karakter’? 't Is waar, het boek is niet verschenen als een van Regeeringswege
uitgegeven geschrift, maar het werd door ambtenaren in hunnen ambtelijken werkkring
bezorgd en de Minister verleende den chef der Afdeeling toestemming om van de
langs ambtelijken weg verzamelde gegevens gebruik te maken tot deze uitgave...
Meer dan het ‘karakter’ boezemt voor het oogenblik ons de waarde van dit boek
belangstelling in. Die waarde wordt voor een goed deel bepaald door de wijze waarop
de bouwstoffen werden verkregen en voorts door de wijze waarop zij zijn bewerkt
en geschift. Hieromtrent vernemen wij dat niet slechts achtereenvolgens de drie
genoemden onder leiding van Mr. E. het noodige hebben bijeengebracht, doch dat
ook, zelfs ‘in meerdere mate’ gebruik is gemaakt van de voorlichting van hen, die
met een bepaald bedrijf of artikel bijzonder bekend waren. Dus vat de beschrijving
de van verschillende zijden ontvangen gegevens en beschouwingen samen. ‘Zij geeft
eerder weer wat anderen zeggen, dan dat de steller zelf eene zienswijze verkondigt.
Dus is getracht naar objectiviteit en door onderlinge controleering der inlichtingen
naar betrouwbaarheid. Het is intusschen mogelijk, dat hier en daar subjectieve
beschouwingen van enkele berichtgevers te veel in de beschrijving zijn
doorgedrongen; getracht is echter om zulks te voorkomen.’
Zie daar dus de weg, die gevolgd is. Een uitmuntende weg, in het algemeen. Of
hij geheel tot het doel ‘objectiviteit’ zal voeren, hangt af van verschillende
omstandigheden: de keuze der (niet-ambtelijke) medewerkers, hun onbevangenheid
en onpartijdigheid; de keuze van hen, aan wier beschouwingen men de van de eersten
ontvangen opgaven toetst; ook - en dit is zeker zeer moeilijk - de beslissing (door
den ambtelijken bewerker of door den chef, die de samenstelling leidde) op de vraag:
welke van twee of meer tegenstrijdige opgaven als waarschijnlijk het meest aan de
*) Te 's-Gravenhage bij de N.V. Boekhandel v/h. Gebrs. Belinfante, 1912.
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‘objectiviteit’ nabijkomende meedeeling moet worden aanvaard en in het boek worden
opgenomen, welke verworpen. Zeer moeilijk was ongetwijfeld vooral dat laatste,
omdat het hier veelal geldt allerlei technische en andere bijzonderheden van een
bedrijf, waaromtrent het een daar buiten staand man, hoe geleerd of knap hij ook
zijn moge, uiterst zwaar, zoo niet onmogelijk zijn moet een oordeel te vellen. Die
groote moeilijkheid is zeker aan Mr. E. niet ontgaan, immers erkent hij de
mogelijkheid dat ‘subjective beschouwingen’ zijn doorgedrongen. ‘Getracht is echter
zulks te voorkomen.’ Meer dan dat mag in redelijkheid niet worden verlangd. Laat
ons hopen, dat men over 't geheel in dit streven is geslaagd.
Volgen wij verder het voorbericht, dan vinden wij de meedeeling dat bij de
samenstelling der beschrijving is uitgegaan van de verschillende artikelen, die voor
onzen handel en onze nijverheid belang hebben; bij de achtereenvolgende behandeling
wordt dan telkens de ontwikkeling en de tegenwoordige beteekenis van handel en
nijverheid met betrekking tot elk artikel beschreven. Aan den aard der artikelen
wordt, waar en voor zoover dit tot recht begrip noodig is, ook aandacht geschonken,
mede aan de herkomst en voortbrenging van artikelen (vooral uit onze koloniën) en
aan de techniek van het bedriif. Meest wordt eerst de grondstof besproken, dan de
handel daarin, voorts de bewerking en eindelijk de handel in het afgewerkt
voortbrengsel. Scherpe schei-
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ding tusschen handel en nijverheid wordt daarbij niet gemaakt, omdat dit practisch
niet wel doenlijk is. Zoo krijgen wij dan deze elf groepen: mijnbouw, steengroeven
en veenderij; - ertsen en metalen; - goud en zilver; - diamant; - aardewerk,
bouwmaterialen en glas; - hout; - textiel-nijverheid en kleedingindustrie; - papier,
grafische bedrijven, boekbinderij en boekhandel; - huiden en leder; - oliën en vetten;
- chemische nijverheid en zetmeel-industrie; - voedings- en genotmiddelen. Dus: de
goederenhandel en de ‘nijverheid’ in engeren zin. Niet: verkeerswezen, niet gelden fondsenhandel; niet: visscherij, noch ook landbouw (met zuivel-industrie), handel
in paarden, vee en voortbrengselen van landen tuinbouw en het kleinbedrijf, al zijn
ook hier de grenzen niet strak getrokken.
Daar de Afdeeling Handel in 1907 hare werkzaamheden heeft aangevangen en
sedert dien geregeld jaarverslagen over den gang van zaken in handel, nijverheid en
scheepvaart uitgeeft, streefde men in de eerste plaats er naar, een beeld te geven van
de ontwikkeling van handel en nijverheid t o t e n m e t 1906. Verschillende kaarten
in den atlas geven dus den toestand in 1906 weer; in de beschrijving zijn voor den
omvang der industrie cijfers voor 1906 vermeld en werd bij eenige grafische
voorstellingen betreffende het handelsverkeer dit jaar 1906 als eindpunt aangenomen.
Intusschen is de beschrijving bijgewerkt tot het oogenblik waarop elk vel werd
afgedrukt en zijn dus ook latere cijfers voor den omvang der industrie en voor het
handeisverkeer vermeld, en wel de jongste, die bij het afdrukken van elk vel
beschikbaar waren. Aldus weer het voorbericht.
Wij voor ons betreuren het eigenlijk wel, althans in sommige opzichten en tot op
zekere hoogte, dat de hierboven geschetste wijze van werken is gevolgd. Het is
natuurlijk volkomen juist dat de jaarverslagen der Afdeeling Handel te beginnen met
1907 de bouwstoffen opleveren voor het verder teekenen van het hier in 1906
vastgelegd beeld. Maar niet ieder die deze ‘Beschrijving’ ter hand neemt, bezit de
jaarverslagen en wie ze wel bezit, heeft niet steeds tijd en gelegenheid ze telkenmale
te raadplegen om daaruit na te gaan hoe de gegevens tot op 1906 voor volgende jaren
moeten worden aangevuld. In zoover baat de verwijzing naar die jaarverslagen den
lezer der Beschrijving practisch niet heel veel. Men staat bij de uitgave van een werk
als het onderhavige natuurlijk altijd voor deze moeilijkheid: de samenstelling der
verschillende hoofdstukken vordert veel arbeid en veel tijd; ter wille der eenheid en
ook omdat de omvangrijke en lastige taak slechts aan weinige daarvoor geschikte
personen kan worden opgedragen, is arbeidsverdeeling en dus bespoediging van de
afwerking vrijwel uitgesloten; men moet dus een zekere tijd-grens aannemen en
vaststellen dat men bij een bepaald jaar zijn onderzoek zal afsluiten; is het handschrift
dan gereed, dan kan men tot de bezorging van het boek overgaan. Maar ook al laat
men deze moeilijkheid ten volle wegen, dan is het toch wel wat jammer dat een in
de eerste dagen van 1913 verschijnend boek ons een beeld ‘tot en met 1906’ geeft,
- al worden dan in verschillende vellen latere cijfers gegeven. Deze gedeeltelijke
aanvulling met nieuwere gegevens brengt eene zekere ongelijkmatigheid teweeg:
het hangt er van af welke bedrijfsgroepen in de laatst afgedrukte vellen behandeld
worden, of men omtrent die groepen jongere cijfers zal vinden. Er komt nog iets bij:
ons is bekend dat dit boek lang ‘onder handen’ is geweest; er komen allicht
beschrijvingen van nijverheidstakken hierin voor, die volkomen ‘bij’ waren, toen
door de niet ambtelijke medewerkers de gegevens werden verstrekt, maar die wellicht
niet meer geheel ‘bij’ waren, toen de hoofdstukken aan de openbaarheid werden
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prijsgegeven. Er zijn bedrijven waarin de techniek zeer snelle vorderingen maakt en
vooral in de laatste jaren gemaakt heeft. Zijn de ambtelijke medewerkers er altijd in
geslaagd deze vaak slechts aan vakmannen bekende bijzonderheden nog vóór of bij
het afdrukken der vellen in de hoofdstukken in te lasschen?
Onze bedenking geldt, gelijk wij zeiden, slechts tot op zekere hoogte. Men kan
immers hierover ook anders redeneeren - en wij zouden niet willen zeggen dat die
andere redeneering geen reden van bestaan heeft. Ziet eens, zoo kan iemand ons
tegemoet voeren, hier hebt ge nu eene ‘beschrijving van handel en nijverheid in
Nederland’ omstreeks 1906. Het was er om te doen ten aanzien van verschillende
artikelen te doen zien welke de ontwikkelingsgang van handel en nijverheid in hunne
verschillende geledingen geweest is in den loop der tijden; men heeft daartoe, vaak
door de eeuwen heen, den gang van zaken gevolgd, het beeld in vroeger jaren
geschetst, de lotswisselingen gevolgd, de hoogten en laagden in ons bedrijfsleven
nagespeurd om dan tenslotte te eindigen met het beeld van het eerste tiental jaren in
deze eeuw. Wat doet het er, bij zulk een opzet, toe of gij gegevens over 1906 of over
1907 of over 1910 vindt?... Natuurlijk valt voor deze opvatting een en ander te zeggen,
misschien zelfs veel. Doch ook in die gedachtengang zou het verkieslijk zijn de
gelijkmatigheid te betrachten en alle gegevens tot op eenzelfde jaar den lezer voor
te zetten. Hoe dit zij en hoe men hierover denke, 1906 ligt betrekkelijk alweer ver
achter ons; op dat jaar zijn gevolgd de jaren 1907 en 1908, waarin de over de heele
wereld heerschende crisis ook ons land - hoewel het onze minder dan vele andere heeft beroerd, gevolgd ook de jaren na '08 waarin het herstel in evenwicht zoo
duidelijk zich openbaarde, terwijl de allerlaatste jaren een ongekende levendigheid,
vooruitgang en ontwikkeling in zaken te zien geven. Maar stappen wij van dit punt
af.
Het Voorbericht deelt tenslotte nog een en ander mede over de bronnen, die voor
het werk konden worden gebruikt. Ook hier rezen velerlei moeilijkheden, gelijk ieder
begrijpen zal die deze bronnen heeft geraadpleegd. De verslagen der gemeentebesturen
bleken bij toetsing aan andere ambtelijke gegevens ‘niet geheel volledig’ te zijn. Wij
gelooven het graag. Opgaven van de betrokken ondernemers waren ‘uit den aard der
zaak dikwijls globaal’. Ook daaraan twijfelen wij niet. En, om van het overige te
zwijgen, onze handelsstatistiek geeft ‘in haren tegenwoordigen vorm geen geheel
afdoende voorlichting’. Nu, dit laatste zal ieder beamen, die ooit zich in deze cijfers
heeft verdiept. Te vaak is de onbetrouwhaarheid, dus onbruikbaarheid van deze
statistiek in het licht gesteld, dan dat hierover nog iets zou moeten worden gezegd.
Slechts treft de zeer zachte uitdrukking dat ‘geen geheel afdoende voorlichting’ langs
dezen weg te krijgen was! Inderdaad, hoe weinig ‘geheel afdoend’ deze ‘voorlichting’
is, bewijst de Beschrijving zelve. Op blz. 403 lezen wij dat over 1909 aan papier van
alle soorten werd uitgevoerd 14.677.000 K.G., welke hoevee heid volgens onze
Statistiek van den in-, uit- en doorvoer vertegenwoordigde een waarde van f
8.806.000.-, doch naar de berekening van bij dezen handel betrokken personen een
waarde van slechts f 3.000.000.-. En op de volgende bladzijde (404) vernemen wij
dat de uitvoer van bord- en kaartpapier over 1909 het eerbiedwaardig cijfer van
150.766.376 K.G. beliep: onze ambtelijke Statistiek kent daaraan een waarde toe
van ruim 60 millioen gulden, doch bij den handel betrokken personen achten de
werkelijke waarde weinig meer dan 6½ millioen gulden. Dus: zoo wij het nog niet
wisten, dan zou de Beschrijving zelve ons leeren wat wij te denken hebben van het
niet geheel afdoende dezer voorlichting!
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Nadat aldus het Voorbericht ons heeft doen zien wat de Beschrijving en ook de
Atlas ons wel en niet zal geven, kunnen wij dan beide ter hand nemen en de
verschillende hoofdstukken nagaan om een indruk van het geheel te verkrijgen.
Welke zal dan tenslotte
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die indruk zijn? Dit is niet met een enkel woord te zeggen. Wij krijgen een indruk
van het werk en een indruk van handel en nijverheid, waaromtrent dit boek ons
inlicht.
De indruk van het werk. Uiterlijk: eenvoudig, doch niet fraai; de druk wat al te
bleek en heel het boek in zijn voorkomen geen gelukkige proeve van wat de
boekdrukkunst ten onzent bereikt heeft. Wat den inhoud betreft, moet wel ieder, die
daarvan kennis neemt, allereerst en allermeest dezen indruk krijgen: dat er een
buitengewoon eerbiedwaardige som van arbeid aan de samenstelling van deze
hoofdstukken is ten koste gelegd. Men moet, om dit tenvolle te waardeeren, zelf
maar eens beproefd hebben de ontwikkelingsgeschiedenis van eenigen nijverheidstak
uit allerlei bronnen op te diepen. En meer dan die ontwikkelingsgeschiedenis wordt
hier gegeven: veelal tot in bijzonderheden wordt de loop van zaken nagegaan en tot
op den huidigen tijd gevolgd; daarbij wordt dan telkenmale over de grondstof, den
handel daarin, de bewerking daarvan en den afzet van het voortbrengsel het
vermeldenswaardige meegedeeld. Toch willen wij hier ééne vraag niet achterhouden:
wordt, waar sprake is van de grondstoffen, niet wel eens wat te veel gegeven? Het
is immers te doen om handel en nijverheid i n N e d e r l a n d ; wij vernemen dus in
het Hoofdstuk over Hout gaarne een en ander over ‘Houtteelt en houtproductie’ in
Nederland; maar is er o.a. bij de machine-nijverheid en de metalen, bij goud, zilver
diamant, glas, katoen enz. niet veel encyclopaedische wijsheid, waarbij het verband
tusschen het medegedeelde en Nederlandsche handel of nijverheid verre of tevergeefs
is te zoeken? Een overmaat, die echter slechts daarom schaadt, omdat er in deze
overzichten toch reeds zooveel en zoo velerlei belangwekkends is te lezen. Voor
zoover het ons door eigen studie van eenige der hier behandelde onderwerpen mogelijk
was een oordeel over de innerlijke waarde van de geschiedkundige en andere
meedeelingen nopens den ontwikkelingsgang van handel en nijverheid in sommige
bedrijfstakken te vellen, zijn wij tot de slotsom gekomen dat zeer zeker over 't
algemeen met groote nauwkeurigheid is gearbeid, dat inderdaad naar objectiviteit is
gestreefd en dit streven inderdaad over 't geheel ook tot het gehoopte doel heeft
geleid. Natuurlijk kan ieder, die in deze zaken is doorgedrongen, hier en daar
kantteekeningen maken en vraag- of uitroepteekens plaatsen. In het geschiedkundig
overzicht van onzen scheepsbouw b.v. lijkt ons te zwak gesteid de meedeeling (blz.
76) dat tusschen 1830 en 1840 de aanbouw van schepen voor vervoer van koloniale
voortbrengselen aangemoedigd werd o.a. doordat ‘de vrachten door de
N(ederlandsche) H(andel) M (aatschappij) z o o hoog werden gesteld, d a t h e t
v e r v o e r l o o n e n d w a s .’ Deze vrachten waren zoo hoog, dat een schip niet
zelden na twee reizen reeds ‘vrijgevaren’ was, d.w.z. de kosten van den bouw verdiend
waren. Zóó voordeelig was eene bevrachting voor de N.H.M. dat men een schip,
hetwelk van van een reis voor de N.H.M. weer thuis kwam, soms jaren lang ongebruikt
liet liggen in afwachting dat het weer door de N.H.M. bevracht zou worden... ‘Reeds
in 1836 overtrof het aanbod van scheepsruimte verre de vraag’, zoo lezen wij op blz.
77. Dit is volkomen juist, maar dit was dan ook niet daaraan te wijten dat de vrachten
‘loonend’ doch dat zij belachelijk hoog waren. Een vraagteeken plaatsen wij dan ook
bij de meedeeling (blz. 79) dat men ‘op de boven omschreven wijze’ ‘volkomen
geslaagd’ was in het scheppen van eene Nederlandsche handelsvloot voor de vaart
op de koloniën. Ja die vloot was tot stand gekomen en zij nam in 1850 de vierde
plaats in onder de koopvaardijvloten der zeevarende natiën, maar hoe innerlijk voos

Neerlandia. Jaargang 17

heel dit kunstmatig verkregene was en hoe bedroevend zwak deze op de 4e plaats
staande Nederlandsche handelsvloot was tegenover de buitenlandsche mededinging,
zoodra die niet meer stelselmatig werd uitgesloten, is toch wel zóó afdoende door
de enquête van '74 en het op feiten gegrond verslag der daarmee belaste commissie
in het licht gesteld, dat van een ‘volkomen slagen’ o.i. zeker niet mag worden
gesproken.
Op blz. 99 in hetzelfde hoofdstuk wordt het bekende feit vermeld dat het grootste
deel van de vrachtschepen, die den Rijn van Rotterdam tot Mannheim op- en afgaan,
in Nederland wordt gebouwd. Had men daarbij met even kunnen zeggen h o e h e t
k o m t dat wij hier in Nederland zooveel bestellingen van Duitschers krijgen voor
Duitsche Rijnschepen, die wij hier van Duitsch plaatijzer bouwen? Dit komt doordat
de Duitsche ijzer-industrie haar ijzer duurder aan den landgenoot dan aan den
vreemdeling verkoopt, gevolg van de bescherming die zij in het eigen land geniet;
dit komt ook doordat de arbeidsloonen in de Duitsche scheepsbouwnijverheid zooveel
hooger dan de Nederlandsche zijn als de prijzen van allerlei levensbehoeften des
arbeiders ginds hooger zijn dan hier. En dit is geen ‘objectieve’ beschouwing! Want
deze verklaring van dit feit is met de noodige cijfers reeds voor meer dan 10 jaar
geleverd door een der Kamers van Koophandel in het Ruhr-gebied. Diezelfde
verklaring is onlangs (1912) gegeven door Th. Metz in de ‘Munchener
Volkswirtschaftliche Studien’ van Lujo Brentano en Wather Lotz. Een enkee
opheldering van het merkwaardig feit was dus in deze Beschrijving zeker wel niet
mispraatst geweest. En zoo is er natuurlijk een en ander meer, waarbij de critisch
aangelegde lezer even een op- of aanmerking maakt.
Maar wij zouden niet, door op punten als deze te veel nadruk te leggen, den schijn
willen wekken alsof deswege dit werk niet zeer groote verdiensten bezit. Bovendien
heeft Mr. E. in zijn Voorbericht reeds iets over mogelijke onvolkomenheden gezegd,
dat bij de waardeering in aanmerking moet worden genomen. ‘Gaarne - zoo schrijft
hij - ga ik tot deze uitgave over, want al kan niemand meer dan ik er van overtuigd
zijn, dat dit werk niet volmaakt is en dat nog veel te onderzoeken overblijft, zoo
meen ik toch, dat het nut kan hebben het resultaat van eenige jaren studie op een zoo
belangrijk gebied ter kennis van het publiek te brengen, al was het alleen maar om
op te wekken tot verder onderzoek op die punten, waaromtrent deze beschrijving
geacht mocht worden niet voldoende licht te verspreiden of eene minder juiste
voorstelling te geven.’ Welnu, laat ons in aansluiting hieraan wel heel duidelijk
zeggen dat wij Afdeeling Handel zeer dankbaar zijn voor wat wij ontvingen. De in
deze dingen belangstellende zal hier in boek en atlas omtrent verschillende handelsen
nijverheidstakken uitvoerige historische overzichten vinden, die het beeld van den
ontwikkelingsgang schetsen; hij zal in cijfers, naar welker juistheid met zorg is
gestreefd, de beteekenis en den omvang dier takken zien uitgedrukt en hij zal door
kennisneming van het zeer vele zeer wetenswaardige, dat ons hier wordt geboden,
een duidelijke voorstelling krijgen van de lotswisselingen en den huidigen stand der
twee zoo gewichtige volkswelvaartsbronnen: nijverheid en handel. Dit te hebben
gegeven, is zeker geen geringe verdienste en men moet maar hopen dat de
belangstelling onzer landgenooten in de Beschrijving en in de beschreven zaken
evenredig moge zijn aan den langdurigen en moeilijken arbeid, welke aan dit groote
werk is besteed.
Een duidelijke voorstelling van de lotwisselingen en den huidigen stand der twee
zoo gewichtige volkswelvaarts-bronnen krijgt hij, die van deze bladzijden kennis
neemt. Welke voorstelling? Na den indruk van het werk zouden wij onzen indruk
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van handel en nijverheid meedeelen. En dit ware aantrekkelijk, wanneer er nog ruimte
beschikbaar was voor het weergeven der vele trekjes, die samen het beeld vormen,
- en wanneer er nog geduld was bij den lezer! Toch, al is beperking eisch, stippen
wij hier en
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daar wat aan. Onze steenkool-nijverheid belooft veel voor de toekomst; Limburg zal
binnen niet al te langen tijd een der voornaamste industrie-centra van Nederland
worden. De lagere prijs der steenkolen schaadt onze veenderijen, maar de nog jonge
turfstrooisel-nijverheid maakt veel goed; haar voortbrenging wijst op 200 millioen
K.G. jaarlijks, waarvan 9/10 over de grenzen gaat. Onze eigen en doorvoerhandel in
ertsen nam sedert 1877 in buitengewone mate toe; Rotterdam is op dit stuk de
onbetwist eerste invoerhaven der wereld. Zoo op één nijverheidstak, dan mag
Nederland met trots op zijn machinebouw wijzen; vooral tusschen '87 en '97 - ook
daarna - is hier een merkwaardige vlucht. In scheepsmachines blijven wij voor de
kwaliteit niet achter bij Engeland. Onze constructie-werkplaatsen vormen een
beteekenisvollen tak der metaalnijverheid. De electrotechnische industrie heeft zich
in de latere jaren krachtig ontwikkeld. Onze metaaldraadlampen vinden afzet over
heel de wereld. Van onze machinenijverheid nemen de buitenlandsche afnemers nog
telkens toe. Ook onze scheepsbouw werkt voor aller heeren landen. In de overige
takken der metaalnijverheid treft ons slag op slag de wassende uitvoer. Ons aardewerk
wordt overal gevraagd. Van flesschen maken wij er 70 millioen per jaar, om er 20
millioen weg te zenden. Ons stijgend houtverbruik wijst op toenemende welvaart;
een niet onaanzienlijk aantal houtzagerijen werkt voor het buitenland. De
timmerfabrieken ten onzent dagteekenen van de laatste kwart eeuw, doch zijn reeds
85 in getal, bezigen 2100 arbeiders en weten een deel van haar voortbrengselen in
andere landen te plaatsen. Van onze scheepsbetimmeringen kent ieder den grooten
roep in het buitenland. De kuiperij is een grootbedrijf geworden en voert nieuwe
vaten uit. Onze katoennijverheid vindt haar groote kracht in voorziening van
buitenlandsche markten; voor wol is de markt te Amsterdam herleefd; de
wol-nijverheid gaat na '62 vooruit en werkt ook voor export; onder hetgeen wordt
ingevoerd als vreemd goed is een en ander dat slechts even aan een grensstation
voorzien is van een vreemd merk. Jute-weefgoederen gaan op groote schaal naar
andere landen; de trijp-industrie herleeft en vindt afzet buiten de Nederlandsche
markt; van netten voeren wij heel wat uit. Op verschillend gebied zien wij den
Nederlandschen fabrikant, hoogen buitenlandschen tariefmuren ten spijt, zijn waren
elders plaatsen; telkens treft ons dat voorziening in de behoeften onzer verbruikers
overgaat van de vreemde naar de vaderlandsche nijverheid, die eerst den
buitenlandschen leverancier hier wegdringt en straks dan zelf op uitvoer zich toeleggen
gaat... Maar wij hebben, hier en daar een greep doende, nog slechts het eerste der
beide deelen opengeslagen en laten nu onze aanteekeningen uit het tweede deel maar
rusten.
Het beeld dan, dat uit deze bladzijden bij gezette kennisneming der verschillende
mededeelingen over zoo velerlei gebied naar voren treedt, is over 't geheel dat van
een thans in haar hart kerngezonde nijverheid, die, van vroegere belemmeringen vrij,
vooral in de laatste tientallen van jaren voortgaat zich krachtig te ontwikkelen; - van
een handel, die telkens nog nieuwe banen zoekt en vindt om steeds breeder zich te
ontplooien. Ons althans zou het onverklaarbaar zijn hoe iemand, het groot geheel
der in deze Beschrijving opgenomen feiten en cijfers overziende, tot een andere
slotsom dan de boven weergegevene zou kunnen komen. Ook is er van buiten af
allerlei, dat op de volkomen juistheid van dit beeld wijst. Welnu, ambtelijke
onderzoekingen, gerugsteund en aangevuld door meedeelingen van bij de zaken
betrokkenen, uit welker beschouwingen zorgvuldig al het mogelijk subjectieve
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geweerd werd, leidden tot eene beschrijving van handel en nijverheid, welke een zoo
gunstige voorstelling wekt. Ook dat in het licht te hebben gesteld, is eene groote
verdienste. Het moge Nederlandschen handelaren en Nederlandschen nijveren moed
geven met ongebroken kracht voort te gaan op de met zoo goeden uitslag betreden
paden, moed ook om aan te dringen op het behoud der algemeene voorwaarden,
waaronder zij, na tijden van slapte en verval, in de laatste halve eeuw zoo
bevredigende uitkomsten hebben weten te bereiken.
SMISSAERT.
D e n H a a g , Januari 1913.

Buitenland
Toestand en toekomst van het Vlaamsch in Frankrijk.
III (Slot).
Van uit de landstreek waar men de langue d'oc spreekt, heeft de beweging zich overal
verspreid naar die streken, waar men niet een ‘patois’, d.w.z. een bastaardtaal spreekt,
maar een idioom met eigen persoonlijkheid.
Sints 1896 eischt men het op voor het Bretonsch, zooals Frère Constantius het in
Landivisiau toepaste. Frère Madir deed het voor het Vlaamsch, zooals Frère Maxwell
het deed voor het Gallisch in Engeland.
Tot de groote voorstanders behooren ook Abbé Lemire, de heeren L'Estourbeillon,
de Gailhard Bancel en ook Maurice Barrès, van wien ik nog zal aanhalen een geestigen
brief aan Mistral:
Sous le prétexte de faire des citoyens français, chaque jour on détruit ce qu'il y a
sans doute de meilleur chez nous, nos petits paysans. On entend partout se plaindre
que nos campagnes soient délaissées. Peut-il en être autrement? On s'attache comme
à plaisir à relâcher, à briser tous les liens qui rattachent aujourd-hui l'enfant, et demain
l'homme à sa terre. Leur langue maternelle, ils ne la parlent plus, que ce soit chez
vous en Provence, ou bien chez nous en Lorraine. On leur apprend à la mépriser. Et,
ce faisant, on ne s'aperçoit pas que ce ne sont pas des mots qu'on détruit, mais des
affections vivaces et des manières profondes de sentir. Je ne vois qu'un rayon d'espoir.
Les statistiques montrent, que les résultats de notre éducation scolaire ne seraient
pas aussi considérables que l'avaient esperé nos pédagogues officiels. Le nombre
des illettrés augmenterait tous les jours. Allons, tout n'est pas perdu. Par cette masse
rebelle il reste encore, Dieu merci, des réserves intactes...
Mais, pardon, j'étais en train d'oublier que je parle à un homme qui a dévoué toute
sa vie à l'enseignement populaire.
Eh bien, soit, ne favorisons pas l'ignorance, mais alors, servons nous, pour la
combattre, des moyens que vous avez adopté.
Armand Praviel, aan wien ik dit ontleen, wijst tevens op een uitwas die aan de
beweging verknocht is, en die haar gang belemmert. Iedereen zou het er wellicht
reeds lang mee eens zijn, wanneer er niet ook Provençaalsche en Keltische
heethoofden waren enz., die droomden van een afscheiding. Dat maakt de officieele
wereld huiverig. Maar Praviel toont tevens aan, dat dat niet de ondergrond dier
beweging is en dat geen regionalist vergeet ‘d'aimer la France plus que tout.’ Zoo
mooi bracht Melchior de Vogüé het onder woorden bij de onthulling van het
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standbeeld voor Mistral te Arles: Le drapeau Francais a trois couleurs; pourquoi la
poésie française n'auraitelle plusieurs langues?
Al is dus de vrees niet overwonnen, de kans voor erkenning der gewesttalen is
groot. Na dit overzicht
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keeren wij met dit punt tevens terug tot onze plaats van uitgang: het Vlaamsch in
Frankrijk.
Dáár juist doen zich de moeilijkheden het sterkst voor. Eenerzijds beschouwt men
het als een bolwerk voor een Katholiek reactionnair streven, anderzijds doemt, wat
de uitwendige politiek betreft, het spookbeeld op van staatkundige afscheiding.
Wat het eerste betreft is dat gevaar niet onoverkomelijk, omdat er ook wel
Republikeinsche Vlamingen zullen voorkomen en tevens juist in Vlaanderen Lemire
staat met zijn partij, die praktisch tracht aan te toonen, dat men Katholiek kan wezen
en tevens de Republikeinsche beginselen toegedaan zijn, en die zelve het bewijs is,
dat men geboren Franschsprekend Franschman kan zijn, en toch warm voorstander
van het Vlaamsch in Frankrijk. Niettemin blijft het gevaar bestaan, dat men, evenals
nog van zekere zijde in België, ook in Frankrijk aanvankelijk een opreving van het
Vlaamsch als anti-nationaal gaat beschouwen. Dat dit gevaar niet geheel en al
denkbeeldig is, bewijst het feit, dat, toen dezen zomer eenige leeraars en leerlingen
van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen in Fransch-Vlaanderen
eenige Vlaamsche zang- en voordrachtavonden wilden inrichten, de onderhandelingen
in Belle afsprongen, omdat men de menschen daar had wijs gemaakt, dat hun streven
pangermanistisch was. Te Steenvoorde en Hazebroek genoten zij gelukkig die
medewerking wèl, en naar allen schijn is het hun thans, althans voorloopig, gelukt,
overal waar zij optraden, dien laster den kop in te drukken, ook te Belle.
Maar naarmate het Vlaamsch herleeft, zal de verguizing toenemen. Laat ons dus
het gevaar onder de oogen zien.
Wij weten - en het is maar al te jammer - dat de meeste Franschen sints 1870 zich
blind turen op Duitschland, en, daarin versterkt door hun eenzijdige taalkennis, slecht
op de hoogte zijn van den aard en het karakter van hun naburen. Zij leeren op school
dat Vlamingen en Nederlanders Germanen zijn. En nu, misleid door het woord
Pangermanisten, dat de Al-Duitschers zoo graag gebruiken, gelooven zij dat er een
geducht Pangermanisme bestaat, dat ook de Nederlanders en Vlamingen omvat.
Kortom, dat de Vlaamsche Beweging er een uiting van is, die dan liefst nog met
honderdduizenden marken gesteund zou worden uit de geheime fondsen op
Duitschland's begrooting. En in hun eenzijdigheid kunnen zij niet beseffen, dat de
Vlaamsche Beweging slechts is het mooiste wat een volk kan kenmerken: de
onbevooroordeelde liefde tot het eigene, en dat het dus zijn doel vindt in Vlaanderen
zelf: het Vlaamsche ras op te beuren tot het niveau der cultuurvolken, van werk
niveau het na de Middeleeuwen was afgezakt tot een verstompte en afgebeulde troep
proletariers.
Maar, laat ons oprecht zijn: Naast de Vlaamsche Beweging, staat de
Groot-Nederlandsche, die in het Algemeen Nederlandsch Verbond haar uiting vindt
en die èn Hollanders èn Vlamingen er toe drijft te streven naar wat hen vereenen
kan, die hen ook onweerstaanbaar trekt naar Fransch-Vlaanderen om kennis te maken
met die kleine groep standvastige rasgenooten.
Zijn daarmede de Franschen niet gekomen van den regen in den drup? Al is 't dan
geen pangermanisme, is de beweging voor Groot-Nederland dan niet gevaarlijk?
Hoewel ieder het weet, kan niet genoeg nogmaals te dezer stede er den nadruk op
gelegd worden, dat Groot-Nederland een begrip is bui en alle staatsverband om.
Niemand wenscht tusschen Noord en Zuid de knellende snoeren aan te leggen van
1815. Waartoe ook? Wij kunnen ons door verdragen naar buiten alle voordeelen
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verschaffen van een eenheid, zonder dat wij in het dagelijksch leven alles precies op
dezelfde wijs zouden moeten doen, om maar te noemen: tarieven, onderwijs,
godsdienst, justitie, sociale wetgeving enz. Voor wie de vrijheid lief heeft en dat zijn
toch in de eerste plaats de Vlamingen, die in de middeleeuwen streden voor hun
gemeentelijke autonomie en wij, die in de zestiende eeuw het opnamen èn voor
staatkundige èn voor gewetensvrijheid, heeft het voortduren der staatkundige splitsing
veel bekoorlijks. Wij Nederlanders: Hollanders of Vlamingen, kunnen ons leven
uitleven zooals wij dat zelf willen.
Mogen er hier of daar heethoofden eens opduiken, die nergens ontbreken, die
droomen van een Groot-Nederland, niet in geestelijken zin, zooals ons Verbond het
bedoelt, maar in staatkundigen zin, laten zij zich dan geen illusies maken:
Fransch-Vlaanderen is Vlaamsch van taal, maar bovenal Fransch van overtuiging.
Wie de kerkhoven in dorpen en steden bezoekt, zal overal een gedenkteeken ontwaren
gewijd aan de nagedachtenis van de zonen, die voor het groote Frankrijk vielen, zal
op menig dorpsplein een gedenkteeken zien opgericht van dezelfde strekking.
Welnu, er is geen verstandig Nederlander, die er aan denkt de Fransch-Vlamingen
op te hitsen tot afscheiding. En als zij behalve Fransche burgers te zijn ook geheel
verfranschen willen tot Franschsprekenden, dan kunnen wij dat betreuren, maar
tegenhouden nooit. Willen echter de geboren Fransch-Vlamingen en de in Frankrijk
gevestigde Belgische Vlamingen hun taal bewaren, dan is onze eerste plicht om hen
als broeders daarbij te helpen. En wij zullen dat doen zonder eenige staatkundige
bijoogmerken. Zooals Oostenrijk, Duitschland, en Duitsch-Zwitserland naast elkaar
staan en Frankrijk, Waalsch-Beigië en Fransch-Zwitserland, zoo kunnen Nederland,
Vlaamsch-België en Fransch-Vlaanderen naast elkaar staan. Eén in taal, drieledig in
staatsvorm. Een frank is een frank, of er een koningskop op ges empeid staat, of de
vrijheidsmaagd, als het gehalte maar goed is. Zoo is niet het belangrijkste of men
een monarchie heeft met daaronder gemeenten die in ruime vrijheid genieten van
autonomie en zelfbestuur, als bij ons en België, of een Republiek met strenge
centralisatie, mits maar het geluk en het bestaansrecht van het individu verzekerd
zijn.
Gevaar voor Frankrijk hoeft er dus niet te ontstaan bij opleving van het Vlaamsche
ras in Frankrijk.
Wel is er gevaar, dat men, te bevoegder plaatse de Vlaamsche Beweging
miskennend, en voortzettend de politiek van negatie en onderdrukking van het
Vlaamsch, onmogelijke en onduldbare toestanden schept.
In de Indépendance Belge van 5 October 1912 leest men van het voorstel Berchtold,
dat van de baan is, omdat de Balkanvolken hun recht in eigen hand hebben genomen,
omtrent de hervorming in Turkije:
‘Enseignement primaire, secondaire et supérieur dans la langue de chaque
nationalité. Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice des cultes, aux traditions
nationales et à l'enseignement y afférent.’
Men erkent dus de moreele plicht van Turkije als staat om zijn burgers een
onderwijs te verschaffen in eigen taal. Dat is de rechtsplicht van iederen rechtsstaat.
Het droevige is dat staten als Rusland, Duitschland, Oostenrijk en Frankrijk, ja
Frankrijk, dat zich verontwaardigt over den Elzas*), maar zelf in Fransch-Vlaanderen
sints eeuwen aan het vermoorden der landstaal is, dat Frankrijk aan den Turk als
rechtsplicht voorhoudt, wat het zelf verzaakt.
*) Naar ik meen wordt in het Franschsprekend deel het Fransch als voertaal op de eerste klassen
der lagere school gebezigd.
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En dáár schuilt het gevaar voor den Franschen staat, dat, wanneer eenmaal
Fransch-Vlaanderen het recht opeischt van de eigen taal, en het Fransch gouvernement
op den duur niet inziet, dat het geen recht heeft zijn eigen trouwe burgers te brengen
om wat hun het liefste is, dat dan wij Nederlanders en Vlamingen, die toch door heel
onze geschiedenis getoond hebben het Fransch genie lief te hebben en den Franschen
geest ons eigen te maken, voorzoover het
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tot volmaking van onze eigen cultuur noodig is, dat wij dan naar middelen zullen
gaan zinnen om aan Frankrijk dien rechtsplicht onder het oog te houden. Waaraan
zou een staat het recht kunnen ontleenen een deel zijner burgers te onthouden het
recht op de moedertaal? Lodewijk de XIV kon als overwinnaar en absoluut vorst
doen in zijn wingewest wat hij verkoos. De moderne staat is rekenschap verschuldigd
aan zijn eigen burgers en hier dus ook aan zijn Vlaamsche. Er zal een tijd zijn, dat
zij zullen gevoelen, dat hun te kort wordt gedaan. En als dan het overige Frankrijk,
steunend op zijn getalsmeerderheid de regeering stijft in de blijvende onderdrukking,
dan zal het bloed kruipen waar het niet gaan kan. Dan zal het Dietsche ras van zijn
kant zijn getal in de weegschaal werpen, en met zijn getal: zijn hart, zijn economische
sterkte, zijn volkskracht. En dan zal daardoor de Fransch-Vlaamsche zaak, die ons
dubbel lief is èn omdat zij die is van de verdrukten, èn omdat die verdrukten onze
broeders zijn, overwinnen, moeten overwinnen, omdat zij een zaak is van Recht.
Hoe waardiger intusschen het Fransch-Vlaamsche volk zijn zaak bepleit en hoe
onbaatzuchtiger en bescheidener wij het daarin steunen, hoe meer kans er is, dat in
Frankrijk tot een goed einde gebracht wordt, het proces, dat een wezenstrek is van
onzen tijd: de cultuurautonomie der rassen binnen één staatsgebied overeen te brengen
met de eischen van het ondeelbaar staatsgezag. Het pruttelt in Polen, Elzas, in haast
heel Oostenrijk-Hongarije en waar niet meer, om over te koken op den Balkan. Hoe
nobeler de gezindheid der rassen, hoe zuiverder de modus vivendi gevonden zal
worden. En voorshands hoeven wij aan den edelen zin der Franschen nog niet te
twijfelen, daar wij het gouvernement niet met de natie verwarren moeten. Dus besluit
ik dit met de woorden van Lemire in 1903 bij het 50-jarig bestaan van het ‘Vlaamsche
Komiteijt van Vranckrijk’:
‘Het ware een onvaderlandsch werk aan een provincie te verbieden haar volkstaal
te bewaren. Ock heb ik mannen van alle gezindheid hooren zeggen: ‘Weest gerust!
De taal van een land afschaffen is 't schoone dempen, en tevens de letterkundige
schatten van een ras vernietigen. Wij Franschen, zullen die fout niet begaan in Europa,
waar alle volkeren en alle besturen er aan houden geen deeltje van hun eigen
geschiedenis te verloochenen. Wij zouden onze plicht verzaken, wij, Franschen, zoo
wij een greintje van ons voorouderlijk erfdeel lieten verloren gaan. En daarom eischen
wij, dat de kinderen van Vlaanderen twee talen leeren spreken: die van het kleine en
die van het groote Vaderland.’
***
Laat ons nu terugkeeren tot de werkelijkheid en zien, wat er gedaan wordt en wat er,
binnen de grenzen ons gesteld door onzen wensch den Franschen staat te geven wat
hem toekomt, gedaan kan worden.
Gedaan wordt er veel in stilte, wat niemand nog ziet. In de Vlaamsche koppen
woelt het en groeit het, zonder dat een buitenstaander de diepte peilen kan. Maar dat
is voldoende. Er hoeft voor Fransch-Vlaanderen slechts een man op te staan als
Conscience en het pleit is gewonnen. Uit Fransch-Vlaanderen moet het zelf komen:
de openbaring van het Vlaamsche zijn. Midderwijl zijn hier en daar reeds Vlamingen
bezig den bodem stilaan te bereiden, waaruit het wonder groeien zal. Namen te
noemen verbiedt de vrees over te slaan wie misschien allereerst genoemd moet
worden en dien ik niet noemen zou, omdat ik toevallig hem niet kende. Immers zij
arbeiden in stilte, in dagbladen waar zij het Vlaamsch haast ongemerkt binnenleiden,
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in het huisgezin, waar zij het aloude Vlaamsch in eere houden, in zich zelt waar zij
hun Vlaamsche kennis trachten te verdiepen en verdichten. Van den kansel waar zij
het volk langzaam opleiden van het platvloersche Vlaamsch, doorspekt met Fransche
woorden en begrippen, tot hooger geestelijk peil; in het studeervertrek, waar zij uit
oude bronnen opsporen al wat het Vlaamsch ras in Frankrijk wrocht in dicht en
wetenschschap1).
Wat zij kunnen doen is hun het beste toevertrouwd: aankweeken de liefde tot de
moedertaal, verbannen de schuwe vrees om Vlaamsch in het burgerlijke leven te
bezigen en daarvoor in de plaats te stellen den rustigen trots op het behoud van 't
eigen karakter. Maar wat kunnen wij doen?
Nòg staat te Roodebeeke overeind de Hollandsch-Vlaamsche Protestantsche
gemeente (Zie jaargang 1910, blz. 148). Zijn er sintsdien nieuwe betrekkingen
aangeknoopt? Is er geholpen?
Te Duinkerke bestaat er een Hollandsch Zeemanshuis (Rue Gaspard Malo). Uit
de reisbeschrijving van A. Hans in de Vlaamsche Gazet van 29 Juli 1912 lees ik:
‘De Waalsch-Protestantsche kerk van Amsterdam dankbaar voor de gastvrijheid,
welke Holland aan de vervolgde Hugenooten bood, aan de voorouders van hen, die
nu geen vreemdelingen meer zijn in het lage land bij de zee, maar alleen nog door
hun naam den Franschen oorsprong verraden, begeerde ook iets voor de Hollanders
te doen en besloot in een Fransche haven, een toevluchtsoord ten behoeve der
Nederlandsche zeelieden te stichten. Duinkerke werd gekozen, maar 't zeemanshuis
bewijst tegenwoordig meer diensten aan de uitgeweken Vlamingen, dan aan de
Hollandsche pekbroeken. De bestuurder der inrichting is dan ook een Vlaming, die
niet alleen onze verdoolde landgenooten met toewijding ontvangt en helpt, maar ook
iederen belangstellenden vreemdeling bereidwillig te woord staat. Een zaal van het
Zeemanshuis dient voor de godsdienstige bijeenkomsten der Vlaamsche Protestantsche
gemeente van Duinkerke en daar wordt in onze taal gebeden, gezongen en gepredikt.
Vlaamsche boeken en bladen liggen er te koop2).
Mijn vader zond mij hier als jongen naar toe, om er mijn Vlaamsch te onderhouden
en ik kom nu al veertig jaar, zei ons een landgenoot, die te Oostende geboren was
en nog “zuiver Oostendsch” sprak. Ja 't Zeemanshuis werkt krachtig mede om onze
taal ginds in stand te houden, maar het doet meer: het heft gevallenen op, het ontfermt
zich over dronkaards, het geeft raad en hulp, en menigeen, die onder slecht gezelschap
verdwaald was en geest en lichaam verdierf door den drank, werd door de
bemoeiingen van nederige, maar ijverige werkers weer een treffelijk burger, een
goede echtgenoot en huisvader. Zoo'n man mag drie-, vijf-, tienmaal in het oude
kwaad vervallen, drie-, vijf-, tienmaal zoekt men hem weer op.’
Wist gij dat Nederlanders? Neen, zeker; maar nu gij het weet en soms geld te over
hebt, dan is er daar iets, waardig gesteund te worden.
Te Eecke bestaat er een Rederijkerskamer: ‘De Verblijders in 't Kruys’. Aan een
ander reisverhaal (in de Vlaamsche Gazet), waarover ik het nog nader hebben zal,
23 Sept. 1912, ontleen ik:
1) Naar Abbé Descamps mij mededeelde, zijn er nog 80 parochiën waar in 't Vlaamsch gepreekt
wordt.
2) De Boeken-Commissie van het Verbond heeft zich nu met het Zeemanshuis in verbinding
gesteld. Van tijd tot tijd worden nu ook Nederlandsche blaadjes gezonden naar twee herbergen
te St-Omaars op den Quai du Haut pont: No. 27 Marcotte van Torre. Aubergiste (waar
Fransch-Vlamingen komen) en ‘Aux Quatre moulins’, Renard-Lambert, Aubergiste (waar
Belgische schippers komen). Het is een proef en voor berichten houdt men zich aanbevolen.
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Naar Eecke.
Na een krachtigen handdruk wipten wij met opgewekt gemoed in onze ‘Vlaamsche
koets’ en rolden langs licht deinende hop- en bietenvelden naar Eecke. Hier hadden
we onze komst gemeld aan den heer Ach. Plessiet, koster, van wien we belangrijke
inlichtingen verwachtten over een rederijkerskamer, misschien wel de laatste in
Fransch-Vlaanderen, die wij
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wisten in Eecke nog te bestaan. Hij bracht ons in de herberg ‘A la Maison de
Commune’ en toonde ons boven, in de vergaderzaal, al wat de ‘Verblijders in 't
Kruis’ bewaard hebben sadert hun instelling in 't jaar 1542. Zij bezitten o.a. twee
prachtige zijden vlaggen, waarvan de eene een St.-Andrieskruis in eikenhout vertoont,
een ander een kruis, waaruit twee vaandels, de blijdschap verbeeldend, naar omhoog
steken; verder hebben ze oude schilden met opschriften en wapens, vele Vlaamsche
gedichten o.a. ‘Welriekende Meybloemen’ en ‘Meyroosen’, die in houten lijsten
langs de muren hangen: kruisbogen, een ‘dorschelaer’ of kleinen vlegel, waarmee
de ‘knecht’ de nieuwe leden moet ‘borsteren’, het kostuum van den knecht met
bellekens voorzien enz.’
Langzamerhand gingen de rederijkerskamers in

Cliché welwillend afgestaan door Valeer Sansen.
De ‘Vlaamsche Vrienden’ van Poperinghe, te Proven.
1. M. Octaaf Van den Berghe, voorzitter; 2. Emiel de Keirsgieter, bestuurder der stadsscholen; 3. M.
Jos de Kairsgieter zoon; 4. Valeer Sansen, uitgever v.h. Vlaamschgezinde weekblad ‘De
Poperinghenaar’; 5. Achiel Leroy; 6. Notaris Julien Cassiers; 7. Albert Baert, ondervoorzitter; 8. M.
Gaspard Herpelinck, schrijver.

Fransch-Vlaanderen te gronde door gebrek aan stof. Aan den heer Plessiet, sacristain,
te Eecke (Nord) kan men geen grooter gencegen bereiden dan door te sturen:
gemakkelijke, Katholieke, tooneelstukjes (blijspelen en drama's) en alleen- of
tweespraken, alle zonder vrouwenrollen en niet in dialect.
Pogingen worden in het werk gesteld, om andere te doen herleven en aansluiting
te krijgen met de bloeiende rederijkerskamers uit België.
Van de kleine middelen gaan we nu over tot de groote.
In 1900 werd opgericht het ‘Berek tot Bescherming van de West-Vlaamsche
tijdelijke uitwijkelingen naar Frankrijk’1). Het stelde zich tot taak verlichting te
brengen in den toestand der ‘Franschmans’, die tot toen zoowat aan hun lot waren
overgeiaten. Ziel der beweging is Pastor Denys, Roeselare, Yperstraat 8, België, die
hen overal opzoekt des zomers en den troost der kerk brengt. 's Winters bezoekt hij
hen thuis in de dorpen en beiegt, zoowel 's zomers in Frankrijk als 's winters thuis,
vergaderingen, waar hij hen onderhoudt over alles wat hun nuttig kan zijn. Uit zijn
mond vernemen zij de Vlaamsche taal van den kansel in de kerkjes van acht1) der
departementen waar de Vlamingen komen.
1) Een geïllustreerd artikel hierover verscheen in ‘Ons Volk Ontwaakt’ 16 Maart 1912.
1) Nord, Pas de Calais, Somme, Oise, Seine en Oise, Seine en Marne, Aisne, Seine Infre.
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Hij zoekt ook de Vlaamsche boeren op en is voor hen de levende band met het
Vaderland.
Iedere week van den eersten Zondag van Mei tot September, verbreidt zich overal,
waar er Vlaamsche uitwijkelingen zijn ‘De Stem uit het Vaderland’, een blaadje,
waarin berichten van 't dorp, brieven van huis, en al dat verder waarin de Vlamingen
in den vreemde belang kunnen stellen wordt opgenomen. Door dat blaadje blijven
ook alle Vlamingen er van op de hoogte waar hun Pastor op 't oogenblik vertoeft en
de volgende dagen wezen zal. Aldus is een nieuwe band onderling en met het
geboorieland gevormd. In ieder Belgisch dorp waar er genoegzaam uitwijkelingen
zijn, wordt een onderlinge bijstand opgericht. Totaal zijn er 74, tot steun bij ziekte,
en uitkeering bij overlijden. Door het bestuur worden conflicten bijgelegd met de
patroons in Frankrijk, processen gevoerd enz.
Dit ‘Berek’ heeft zijn bemoeienis uitgestrekt tot, en betrekkingen aangeknoopt
met het ‘Werk der Vlamingen’ te Bergen in Henegouwen, dat in 1908 werd opgericht
ook weer door Vlaamsche geestelijken en dat er aan denkt zijn arbeid uit te breiden
over de geheele Borinage.
Ook de Vlaamsche boeren in Frankrijk vragen meer en meer aandacht. Komend
jaar hoopt Pastor Denys de namen van die boeren alle bijeen te hebben. In die richting
valt nog veel te doen, daar vele het hard te verantwoorden hebben bij gebrek aan
geldmiddelen. Hier dient gezorgd, dat de individueel opgedane ervaring gemeengoed
wordt, er dient gewaakt, dat er vóór het vertrek deugdelijke voorlichting zij en dat
er tijdens de moeilijke eerste jaren van vestiging desnoods geldelijke steun verleend
kan worden. Kortom, waar de emigratie nog steeds toeneemt, zou een verstandige
organisatie vèr strekkende gevolgen kunnen hebben. Nu verfranschen zij te spoedig
in taal
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en ook... in godsdienst, zoodat er een streven der geestelijken ontstaat om den stroom
af te leiden naar Amerika, waar onder bescherming van het Belgische genootschap
van den Aartsengel Raphael en den ‘Priesterbond’ (een vereeniging van Belgische
en Hollandsche priesters in de Vereenigde Staten) een kolonie ‘Belga’ is gesticht in
den staat Michigan, waar hun zielen dus minder gevaar schijnen te loopen. Maar dit
bezwaar kan niet zoo ernstig zijn om een volk in letterlijken zin naar de andere wereld
te helpen, terwijl er een natuurlijke drang naar het Zuiden bestaat, die op den duur
het moederland te stade zou komen. Juist in Frankrijk zou het behoud van den
godsdienst grooten invloed kunnen hebben op het behoud der taal, zooals ‘de bijbel’
een der krachtigste oorzaken was van het voortbestaan van den eigen aard van het
Afrikaansche ras.

‘Pro Westlandia’.
In den aanvang van September van 1912 togen zes heeren, H. Borms, Jos. de Klerk,
Adriaen van Roy, Pol Lepage, Modest Lauwereys en Cyriel Rousseeu, uit op een
rondtocht door Fransch-Vlaanderen*), waar zij, - toondichters en voordragers, deels
leeraars en deels leerlingen van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van
Antwerpen - de macht van het gezongen en gesproken Vlaamsche woord zouden
doen voelen aan de bewoners van Fransch-Vlaanderen, terwijl de heer Borms, leeraar
van het Atheneum te Antwerpen een inleiding of toelichting gaf door uiteen te zetten
het doel der Vlaamsche Beweging, om zoo bij voorbaat alle wantrouwen weg te
nemen bij hen, die, als altijd door de Fransche bladen op verkeerde voorstellingen
onthaald, vrees mochten koesteren voor de Pickelhaube, die als een Chineesche schim
steeds door de vijandigen op den achtergrond der beweging als op een achterdoek
wordt geprojecteerd. Hun tocht staat geboekstaafd in de Vlaamsche Gazet van 23,
24, 27 Sept., 2 en 4 Oct. Hier zij het genoeg, dat hij haast boven verwachting slaagde
en dat zij een nieuwen tocht beraamden voor de Paaschdagen naar Steenvoorde,
Belle, Hazebrouck, Wormhoudt, St.-Winoxbergen en Hondschoote.
Maar de groote beteekenis van dien tocht is geweest, dat zij onder de asch
glimmende vonken bijeen hebben gerakeld, en dat de stoot gegeven is tot een
aaneensluiting van alle Vlaamsch gezinden in Fransch-Vlaanderen, waaruit in de
toekomst zal moeten ontstaan steen voor steen als een hecht en sterk gebouw: het
van hoog tot laag Vlaamsch voelende, Vlaamsch denkende Vlaamsche volk in
Frankrijk.
Maar zij hebben het daarbij niet gelaten. In overleg met de notabelen ter plaatse
richten zij leergangen in om er langzamerhand toe te raken, dat in iedere stad, in
ieder dorp een avondschool voor Vlaamsch ontsta. De eerste komen in Hazebroek
en in Steenvoorde. De dagbladen zullen langzamerhand hun Vlaamsche rubriek
uitbreiden enz. enz.
Hoofd en ziel van deze organisatie zijn Dr. Allaeys en Dr. Borms te Antwerpen,
die den stoot gaven tot de oprichting van ‘Pro Westlandia’, zoo genoemd omdat het
behalve Fransch-Vlaanderen ook de aangrenzende streek van Belgisch-Vlaanderen
omvat, dit om door wederzijdsche inniger kennismaking de Vlaamsche cultuur in
*) Belle, Steenvoorde, Hazebrouck, Cassel.
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beide streken op een hooger peil te brengen. Men beschikt op die wijze over uitstekend
geschoolde krachten uit België, die als voorlichters kunnen optreden en heft zoo
doende tevens door wederzijdsche kennismaking op de vooroordeelen die tot voor
kort bij de Fransch-Vlamingen tegen alles waaraan het woord ‘Belg’ verbonden was,
bestonden en voor een deel nog bestaan.
Zoo zal voortaan rechtstreeks al wat het Vlaamsche volk in België op het gebied
van de eigen beschaving tot stand brengt ten deel kunnen vallen ook aan de Vlamingen
in Frankrijk.
***
Als dus de voorteekenen niet bedriegen, zal binnen afzienbaren tijd een jong Vlaamsch
leven zich ontwikkelen in het Noorden van Frankrijk. En indien het aan de ongeveer
150.000 Fransch-Vlamingen1), die in een haast aaneengesloten geheel de landouwen
benoorden het heuvelland van Artesië bewonen, gelukt de taal der vaderen te
handhaven, opent zich voor het Nederlandsche ras een nieuw verschiet. Vreedzaam,
door noesten arbeid alléén, zou het er in kunnen slagen voet voor voet, hoeve na
hoeve te herwinnen. De lachende velden langs de Leye, het land van Breedenaerde
tot Kales, misschien de van diepe dalen doorsneden krijtheuvels van Artesië en 't
land van Boulonnais, waar dorp na dorp nog de oude Germaansche namen draagt,
zouden een nieuw arbeids-veld kunnen zijn voor vrije boeren, die een voor een de
plaats zouden innemen van de wijkende eigen bevolking.
Maar dan moeten wij de handen in een slaan. Het zal geen arbeid zijn van één dag,
maar een streven moeten zijn tot in verre toekomst. Er zal een organisatie moeten
komen, die de bestaansvoorwaarden voor emigranten onderzoekt, die de geschiktheid
van het land voor landbouw of veeteelt nagaat, die voorschotten geeft en markten
opent. Nog zoo weinig beseft men de kracht van zoo'n organisatie voor de bevordering
van den voorspoed van een geheel volk2). Toch is ook dat geen louter droombeeld
maer. De Polen vormen zulk een organisatie, ook de Zionisten. Het Vlaamsch
Handelsverbond is iets dergelijks. Wanneer wij ernstig het krachtig voortbestaan van
ons ras nastreven, zullen wij aan zoo'n organisatie ook niet ontkomen kunnen.
In vroeger eeuwen was het opbloeien en vergaan van volkeren vaak een gevolg
van toevallige, althans onbewuste gunstige of ongunstige oeconomische verhoudingen.
Een volk is in staat zich die zelf te scheppen. Het Dietsche ras telt nu in
Noord-Westelijk Europa ruim 10.000.000 zielen. Nog is er vrij voldoende ruimte in
't eigen land sinds de bodem-cultuur bij ons verbeterd werd. Misschien vergroot
Noord-Nederland zijn gebied nog met een deel der Zuiderzee. Maar een grens voor
gezonde ontwikkeling zal spoedig bereikt zijn als onze voorspoedige aangroei niet
te zeer daalt3). De nieuwe Staathuishoudkunde verwerpt de kinderbeperking. Te recht.
Als de aarde ooit overbevolkt raakt, wil dit nog niet zeggen, dat er te veel
Nederlanders zijn. Als wij vertrouwen hebben in ons zelf, zullen er steeds te weinig
zijn, voor en aleer de aarde óns is.
Het is slechts de vraag of ons ras vitaliteit bezit en of wij de vermogens hebben
om ons een plaats onder de zon te verzekeren daaraan evenredig.

1) Vgl ‘Neerlandia’ jaargang 1911, blz. 203.
2) Van zeer veel belang is in dit verband het geschrift van J. Maurer (Haarlem. Velserstraat f
0.50,: ‘De Nederlandsche Boer tegenover de landverhuizing’.
3) De pas bekerd geworden cijfers omtrent de hevolking van Nederland zijn Toeneming 31
Dec. 1911-31 Dec.1912: 95621 (15.8 p. 1000) Totale hevolking op 1 Dec. 1912: 6.102.399
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Door kortzichtige politiek hebben wij gemakkelijk verworven gebieden, voor
volksplanting geschikt, ons laten ontnemen. Ettelijke duizenden4) emigranten, in 't
niet verzinkend bij de horden van elders die Noorden Zuid-Amerika overstroomen,
zoeken nu op eigen wieken op goed geluk hun bestaan ver over zee.
Hier vlak bij zouden Vlamingen en Hollanders, wel geen gemakkelijk, maar toch
een goed bestaan kunnen vinden. Want zij schuwen den arbeid niet. En dat is de
kracht van het individu, maar ook van een gansch volk.
Nu reeds vinden Hollanders hier of daar hun emplooi bij het groot landbouwbedrijf
in Frankrijk. Van

4) Volgens Maurer in 1907, 1908, 1909 gemiddeld 6.809 Nederlanders en 5973 Belgen. In
1910 uit Nederland alleen 9692, in 1911 zonder Brazillië 9.535.
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Vlaamsche boeren sprak ik reeds. Het is behalve van wilskracht ook een kwestie van
landbouwonderwijs, dat den landbouwer inzicht geeft in en zich doet aanpassen aan
andere bodemgesteldheid, en van crediet. De wilskracht is er genoeg, van het tweede,
vooral in Vlaamsch-België, is er nog te weinig. En crediet ontbreekt geheel, omdat
de emigrant tot dusver aan zijn lot wordt overgelaten.
Daarvan hangt het ten slotte af, of een Belgisch-Vlaming als ‘Franschman’ de
grens over trekt, of als eigenboer. Het ligt binnen menschenmacht daarin te voorzien.
Het zou voor ons allen wenschelijk zijn, dat daarin voorzien w è r d .
Ik sprak U over wat is, en over wat wezen kán. De toekomst van het Vlaamsch in
Frankrijk berust bij den Franschen Vlaming, maar ook bij ons. Hun toekomst is voor
een deel de onze. Moge het aan ons niet liggen, dat dat deel verspeeld wordt.
W.J.L. VAN ES.

De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
Onze Londensche vertegenwoordiger schrijft:
De Nederlandsche Vereeniging alhier vierde op 14 en 15 Februari met groote
opgewektheid haar veertig-jarig bestaan.
In den namiddag van 14 Febr. verzamelden zich een aantal leden met hunne dames
en genoodigden in de lokalen der Vereeniging, die feestelijk met bloemen en planten
waren versierd. De ondervoorzitter, de heer E. Laverge, bood namens bestuursleden
en oud-bestuurders het door onzen landgenoot Ant. van Anrooy geschilderde portret
van den heer F.C. Stoop aan, die in 1875, dus twee jaar na de oprichting in het bestuur
werd gekozen en daarin tot heden onafgebroken zitting had, de laatste 21 jaar als
voorzitter. Het portret werd aangeboden aan de Vereeniging, terwijl aan den heer
Stoop zelve ter herinnering aan dezen dag een mooi door den heer Grevenstuk te
Amsterdam geteekende oorkonde met de namen der gevers in zilveren bus werd
geschonken.
Namens de in Nederland wonende buitenleden werden eveneens huldeblijken
gegeven. Namens de Amsterdammers en anderen (de Rotterdammers niet
medegerekend) bood de heer H. van de Masch Spakler een mooi schilderij van Bastert
aan en namens de Rotterdammers Mr. J.G. Gleichman een bedrag in geld, dat de
Vereeniging naar eigen goedvinden voor de vereenigingslokalen kan besteden. Verder
ontving de club nog van het oudste lid, tevens oprichter, den heer E.H. Crone te
Amsterdam, een fraai stel tafelzilver, ten gebruike in de eetzaal en van den heer
Orelio het van hem door Professor Dake geëtst portret. Den dag te voren had de heer
Stoop een tachtigtal mede-bestuurders, oud-bestuursleden der Vereeniging en vrienden
aan een maaltijd in Hyde Park Hotel vereenigd.
Op Zaterdag 15 Febr. had een groote feestmaaltijd plaats in het hotel Metropole,
waaraan ongeveer honderdvijftig heeren en dames aanzaten. Velen waren ook uit
Nederland voor deze gelegenheid overgekomen.
Onder de vele aanwezigen werden opgemerkt Lord Reay (Baron Mackay van
Ophemert), de Gezantschapsraad Jhr. Van der Goes, Consul-Generaal H.S.J. Maas,

Neerlandia. Jaargang 17

Dr. J.J.L. van Rijn, Landbouw-Consulent voor Nederland, de heer James Labouchère,
oud-voorzitter der Vereeniging, Dr. C. Hofstede de Groot, de heer en mevr. Drucker,
de heeren Ant. van Anrooy en W.L. Bruckman, Nederlandsche kunstschilders alhier,
de heer J.A.J. de Villiers, onderdirecteur van het Britsch Museum, Dr. S. Baart de
la Faille, de predikant der Nederlandsch Hervormde Kerk te Londen, en verscheiden
aanzienlijke personen uit de Nederlandsch-Londensche handelswereld, waaronder
de meeste bestuursleden van de Nederl. Kamer van Koophandel en het Koning
Willemfonds.
Onder de redevoeringen, die gehouden werden, moet in de eerste plaats genoemd
worden die van Lord Reay, die in een keurige rede wees op het nut dat de
Nederlandsche Vereeniging te Londen als middelpunt voor de daar wonende
Hollanders stichtte. Hij bracht den steeds toenemenden bloei der Vereeniging in
verband met de zoo groote opleving in Nederland zelf op alle gebied, voornamelijk
handel, nijverheid en landbouw. Hij wees op de belangrijke plaats die Nederland
inneemt in het wereldverkeer en op de vele punten van aanraking en overeenkomst
tusschen de beide volken. Mochten door den Zuid-Afrikaanschen oorlog de
vriendschapsbetrekkingen tusschen Engeland en Nederland wel aanmerkelijk
verflauwd zijn, thans nu ook in Zuid-Afrika de geslagen wonde aan het heelen is,
bestaat ook die oorzaak van minder vriendschappelijke gezindheid niet meer en
kunnen beide landen in vriendschappelijken naijver elkander naar den kroon steken
op het gebied van handel, nijverheid en verkeer.
Terwijl na afloop van den maaltijd de jongeren naar den dansvloer verhuisden,
bleven de ouderen in de ontvangzaal bijeen, waar Orelio Hollandsche liederen zong,
o.a. In het Woud van Van Straaten. Mejuffr. Hermine Scholten uit Haarlem zong
liederen van Zweers, o.a. Mijn Eerste en de heer Kob. A. Patten, liederen van Röntgen.
Verder droeg de heer P.C. Bos van Vondel het Princelied en Op het sterven van Prins
Maurits voor.
Het was een welgeslaagd feest.

Uit het jaarverslag der afd. Berlijn.
Het ledental bestond bij den aanvang des jaars uit 53 gewone en uit een zestal
buitengewone leden, terwijl er op dit oogenblik 45 gewone en 6 buitengewone leden
worden geteld.
Verreweg het meerendeel der afgevoerde leden vertrok naar elders. Onder de
verdienstelijksten daarvan bekleedt wel de heer C.J. Ruijs eene eerste plaats.
Mocht het bestuur in zijn vorig verslag er met dankbaarheid op wijzen, dat er toen
geen dooden te betreuren vielen, ditmaal is het zoo gelukkig niet. De vriend van allen
die hem gekend hebben, de heer J.H.P. Wilcke, overleed den 25 Nov., na een
langdurig en geduldig lijden. Verschillende deelnemende leden hebben hem aan het
ziekbed bezocht. Bij deze bezoeken toonde hij steeds eene levendige belangstelling
in alles wat onze vereeniging en de hem bekende leden betrof. Wilcke was een goed
vaderlander.
Aangenaam is het wanneer oude vrienden ons van veraf nog eens komen bezoeken;
zoo kregen we den heer Roozendaal uit Londen, mej. Löschke uit Den Haag en zuster
Elizabeth (vroeger eenige malen onze gast), thans te Dortmund, weer eens een avondje
te zien en te spreken.
Het bezoek op de gewone bijeenkomsten was in 't algemeen talrijker dan in 1911.
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Onder de bijzondere avonden neemt de voordracht van mej. Van Bommel van
Vloten, op 14 Febr. eene eerste plaats in. Het onderwerp luidde: ‘Het spreken in
verband met zieke stemorganen’.
De Juliana- en Koninginne-avonden werden op dezelfde wijze als in het vorig jaar
gevierd, huiselijk en gezellig. Ook de Busstagavond had een heel gezellig verloop
(zie Dec.-nr. Neerlandia).
Op Zondag 8 Dec. werd volgens oud gebruik en onder het patronaat van mevr.
Baronesse Gevers, echtgenoote van H. Ms. Gezant, het St. Nicolaasfeest gevierd,
dat door ongeveer 250 volwassenen en 55 kinderen werd bijgewoond. Nadat het
meerendeel der kleinen was afgetrokken, schaarden de aanwezigen zich aan de lange
koffietafels en kreeg men tusschen kout en scherts mooie duetten voor zang van
mevr. Sieckmeijer met den heer Van Heusden. Mej. Schilte, voor hare muziekstudiën
alhier aanwezig, zong met haar heerlijke goed geschoolde stem een paar Hol-
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landsche liederen. Onze oude liedjes werden nog eens door allen opgehaald en ook
deed men de Hullebroeckjes weer alle eer aan.
H. Ms. Gezant, Baron Gevers, was met diens gemalin op dien avond geruimen
tijd in ons midden. Voor het opstaan van de koffietafel bracht de voorzitter dank aan
de mevrouwen Van Heusden, Jelsma, Krane, Sieckmeijer en Hes, die als
commissieleden voor dezen welgeslaagden avond hun tijd hadden geofferd en zich
veel moeite hadden getroost; ook aan den heer Slikker en aan mej. Van Heusden
voor hunne leiding en verder aan allen die door hunne muzikale talenten het genot
van den avond hadden verhoogd.
De maandelijksche voordrachten in den Verein für Volkskunde, waarvan ons
Gezelschap lid is, vonden van hieruit niet dien toeloop welke het bestuur zich daarvan
had voorgesteld. Toen echter op 13 Dec. ons medelid Dr. H.F. Wirth aldaar een
voordracht hield over de historische ontwikkeling van het Nederlandsche volkslied
met verklarende zang- en orkestnummers, waren verscheidene onzer leden er te
vinden.
Op 14 Dec. vierde de zustervereeniging Nederland en Oranje op luisterrijke wijze
haar 25-jarig jubileumfeest. Twee onzer bestuursleden hebben dit feest als
genoodigden en enkele onzer leden als gasten bijgewoond. Het bestuur brengt hulde
voor het vriendelijke onthaal en de daar gesmaakte genoegens en spreekt zijne
overtuiging uit, dat daar de band tusschen de in Berlijn wonende of verblijfhoudende
Nederlanders nauwer is toegehaald. Wij wenschen bij dezen dat Nederland en Oranje,
getrouw aan het grondbeginsel, nog lang moge gedeien en bloeien tot eer onzer
nationaliteit in den vreemde.
Voor het doen plaats hebben van de feesten voor de viering van Neêrlands
honderdjarig Onafhankelijkheid zal ons Hollandsch Gezelschap met de genoemde
vereeniging samenwerken. Dragen wij allen daartoe bij om hierdoor het aanzien van
ons land en van onze landgenooten in de Duitsche hoofdstad te verhoogen.
Ons streven tot het verkrijgen van een eigen gebouw heeft nog niet dien graad van
vastheid gekregen welke het bestuur zich daarvan had voorgesteld. Evenwel mag
erop gewezen worden, dat de eerste steen in den vorm van een sommetje van
driehonderd Mark aanwezig is.
Het bestuur waarmede het jaar 1913 is ingetreden, bestaat uit de heeren W.F. van
Heusden, voorzitter; A. Hes, 2den voorzitter; J. Knol, 1sten secretaris; D. Slikker,
penningmeester en W. Engelsma, bibliothecaris. Als commissarissen zullen zitting
nemen de heeren W. Jelsma, A. Zilversmit en M. Smits.
J. KNOL.

Afdeeling Leipzig.
Het jaarverslag over 1912 spreekt voldoening uit over het feit dat het gehalte der
leden beter is geworden. Voor uitbreiding van het aantal leden is noodig ‘dat elk lid
pogingen doe Nederlanders of stamgenooten, die nog geen lid zijn, met de vereeniging
bekend te maken.’ Het aantal leden bedraagt thans 16.
Er zijn twee donateurs, Dr. Jummel en de Consul, de heer De Liagre, door zijn
gift-in-eens blijvend donateur. Ook op dit gebied kunnen de leden werkzaam zijn.
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Onder de belangrijkste gebeurtenissen van het vereenigingsleven worden genoemd:
de algemeene vergadering, de Koninginnedag, gevierd met een allergezelligst
avondmaal en een gemeenschappelijk uitstapje naar Klosterlausnitz in Thuringen.
De bibliotheek werd voor een geringe som door de Boeken-Commissie zeer
uitgebreid.
Het bestuur bestaat uit de heeren O. Rompelman, voorzitter-secretaris; H.H. ter
Meer, penningmeester en N. Jacobs.

Hollandsche Gouverneurs van Ceylon.
Voor eenigen tijd werd door ons gemeld, dat de regeering van het eiland Ceylon,
door bemiddeling van Dr. Hendrik Muller te 's-Gravenhage, een galerij portretten
trachtte aan te leggen van de Hollandsche Gouverneurs van dat eiland. Terwijl van
de Gouverneurs-Generaal van den beginne af olieverfportretten vervaardigd zijn
geworden, bestaan van de Hollandsche kolomale Gouverneurs slechts bij uitzondering
afbeeldingen. Het is ten slotte gelukt, die op te sporen van negen Gouverneurs, die
namens de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie het bewind over Ceylon (met
uitzondering van het middenrijk Kandia) hebben gevoerd, en naar die afbeeldingen
zijn door jonge Nederlandsche schilders, onder de bekwame en zelfopofferende
leiding van Prof. Der Kinderen, directeur der Rijks-academie van beeldende Kunsten
te Amsterdam, groote, zeer fraaie portretten vervaardigd, welke thans de reis naar
Colombo hebben aanvaard.
Daar zullen zij in het Gouvernementshuis worden opgehangen. Het zijn de volgende
bewindvoerders:
W i l l e m J a c o b s z o o n C o s t e r , Commandeur 1640;
J o a n M a e t s u y k e r , Gouverneur 1646- pl. m. 1650;
R i j k l o f v a n G o e n s , S r ., Gouverneur 1660-1662, 1663, 1664-1675;
R i j k l o f v a n G o e n s , J r ., Gouverneur 1675-1679;
S t e p h a n u s Ve r s l u y s , Gouverneur 1729-1732;
J a c o b C h r i s t i a a n P i e l a t , Commissaris en waarnemend Gouverneur
1732-1734;
G u s t a a f W i l l e m B a r o n v a n I m h o f f , Gouverneur en Directeur
1736-1740;
I m a n W i l l e m F a l c k , Gouverneur en Directeur 1765-1785;
J o a n G e r a r d v a n A n g e l b e e k , Gouverneur 1794-1796.
Van twee hunner is de beeltenis gevonden door een afstammeling van een Hollandsch
ingezetene uit den Compagniestijd, de heer F.H. de Vos, te Galle, onze oude vesting
op Ceylon, welke aan de Portugeezen is ontwrongen. Hij heeft zich de Nederlandsche
taal eigen gemaakt en in Onze Navorscher herhaaldelijk studies doen verschijnen.
Thans blijven nog 23 Gouverneurs over, naar wier beeltenis tot nog toe vruchteloos
gezocht werd. Eventueele aanwijzingen omtrent het gezochte zullen met
erkentelijkheid worden ontvangen.

Ned. Vereeniging te Hamburg.
In de jaarvergadering der ‘Nieuwe Nederlandsche Vereeniging’ te Hamburg zijn in
het bestuur gekozen de heeren A. Flaes, Ned. consul, voorzitter; J.v.d. Velde,
onder-voorzitter; F.D. Rincker, 1ste secretaris; O. Olie, 2de secretaris; A. Buzaglo,
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penningmeester; H. Graevestein van Heyst; dr. Chr. Kerkhoven, G. Ansoul en D.G.M.
de Vries, commissarissen.
Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de vereeniging in den loop van
1912 in ledental was vooruitgegaan.
Het jaarverslag van den penningmeester gaf aan dat het nieuwe vereenigingsjaar
met een saldo van 763.36 Mark begon en er aan meubelen een bezitting is van 750
Mark. Het bestuur deelde verder mede, dat een nieuw eigen clublokaal in uitzicht is.
N.R. Ct.

Nederl. Wetenschap in het buitenland.
Prof. Salverda de Grave, hoogleeraar te Groningen, heeft in de Parijsche Sorbonne
een viertal voordrachten gehouden over den invloed van de Fransche taal op de
Nederlandsche.
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[Nederl. School te Buenos Aires]

D e N e d e r l a n d s c h e S c h o o l t e B u e n o s A i r e s , de eenige volledig ingerichte Ned.
school in Argentinië, gesteund door het A.N.V. In het midden zijn gezeten het hoofd der school, de
heer A.C Sonneveldt, diens echtgenoote en de onderwijzeres, mej. Maria Moreira.
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Nederland
Dagorde voor de Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal gehouden worden op Z a t e r d a g 29 M a a r t in
H o t e l P o n s e n , tegenover het Station te D o r d r e c h t .
Punten van behandeling:
I. Opening der vergadering, stipt kwart over elf, door den voorzitter.
II. Jaarverslag van den secretaris.
III. Rekening en Verantwoording over 1912 en Begrooting voor 1913 door den
penningmeester.
IV. Verkiezing van 2 afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Dubbeltallen:
1. Dr. H.F.R. Hubrecht, Amsterdam (aftr.);
Dr. W. van Everdingen, Rotterdam.
2. N.J. Roelfsema, 's-Gravenhage (aftr.);
F.A. Hoefer, Hattem.

V. Verkiezing van 7 leden van het Groepsbestuur.
Dubbeltallen:
1. Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle (aftr.);
S. van Lier Ez., Amsterdam.
2. Marc. Emants, 's-Gravenhage (aftr.);
J.A. Verkuijl, Alkmaar.
3. Dr. N. Mansvelt, Amsterdam (aftr.);
J.C.A. Croin, Haarlem.
4. Prof. Dr. J. te Winkel, Amsterdam (aftr.);
H.P. Staal, Harderwijk.
5. (Open plaats van wijlen den heer Th. Nolen):
Mr. K.M. Phaff, 's-Hertogenbosch;
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.
6. (Nieuwe plaats):
N.J. Roelfsema, 's-Gravenhage;
J.J. Korndörffer, Rotterdam.
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7. (Nieuwe plaats):
Mr. W.J.L. van Es, Delft;
M. van Zanten, Dordrecht.
To e l i c h t i n g . Het Groepsbestuur heeft twee nieuwe bestuursleden voorgesteld
om den algemeenen penningmeester in de gelegenheid te stellen ook het
Groepspenningmeesterschap te aanvaarden (wat steeds de gewoonte is geweest) en
om een tweeden secretaris te kunnen benoemen.
VI. Vo o r s t e l l e n v a n h e t G r o e p s b e s t u u r .
1. De vergadering drage het bestuur op art. 29 van het Groepsreglement in dien geest
te wijzigen, dat de rekening der Afdeelingen eenmaal per jaar op een bepaalden
datum naar het aantal leden wordt belast met de verplichte bijdrage aan de Groepskas
naar de berekening in artikel 25 aangegeven.
To e l i c h t i n g . De bestaande regeling geeft zoowel aan de
Afdeelingspenningmeesters als aan het hoofdkantoor heel wat administratieven
arbeid, waartegen het voordeel niet opweegt. De nieuwe regeling wordt voorgesteld
om de administratie te vereenvoudigen. De bedoeling is, dat de Afdeelingen van het
op een bepaalden datum ingeschreven aantal leden afdragen, onverschillig of zij al
dan niet betalen; waartegenover het voordeel staat, dat van alle in den loop van het
nieuwe vereenigingsjaar toetredende leden geen bijdrage aan de algemeene kas
behoeft te worden betaald.
2. Door de in de vorige algemeene vergadering benoemde Commissie tot herziening
van de reglementsbepalingen betreffende de Jongelieden-Afdeelingen is aan het
Groepsbestuur de volgende wijziging voorgesteld:
Art. 23 bis c.
De jaarlijksche bijdrage is ten minste 75 cent. Voor elk gezamenlijk bedrag van f
1.50 wordt een exemplaar van het orgaan gezonden aan door het Afdeelingsbestuur
opgegeven adressen.
Art. 25 alin. 3.
De Jongelieden-Afdeelingen dragen jaarlijks aan de Groepskas af:
f 2.50

indien zij van 10- 21 leden tellen;

f 5.-

indien zij van 21- 41 leden tellen;

f 7.50

indien zij van 41- 61 leden tellen;

f 10.-

indien zij van 61- 81 leden tellen;

f 12.50

indien zij van 81-101 leden tellen;

f 15.-

indien zij meer dan 100 leden tellen.

Art. 23 ter (nieuw).
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a. De besturen der Jongel.-Afd. kunnen het bestuur der plaatselijke Burger-Afdeeling
verzoeken een der leden (mannelijke of vrouwelijke) uit dit bestuur hun als Raadgever
toe te voegen.
Dezen Raadgever noemt het Jongel.-Afdeelingsbestuur in zijn verzoek bij name;
hij heeft zitting voor één jaar, doch is herkiesbaar.
Indien de Raadgever als bestuurslid aftreedt, houdt hij ook op Raadgever te zijn.
b. De Raadgever, bedoeld onder a, wordt tot a l l e vergaderingen der Jongel.-Afdn.
uitgenoodigd en heeft daar een raadgevende stem.
c. Geschillen in den boezem der Jongel.Afd., die niet door onderling overleg uit
den weg kunnen geruimd worden, worden onderworpen aan een scheidsgerecht, dat
bestaat uit het bestuur der Burger-Afd., wier voorzitter of zijn plaatsvervanger als
voorzitter van het scheidsgerecht optreedt.
d. Dit scheidsgerecht komt bijeen op verzoek van 't bestuur of van minstens 10
leden eener Jongel.-Afd., onder nadere goedkeuring van het Groepsbestuur in overleg
met den Raadgever der Jongel.-Afd.
e. Het scheidsgerecht beslist na verhoor van de beide partijen; van zijn uitspraak
is geen hooger geroep.
f. Indien ter plaatse geen Burger-Afd. van het A.N.V. bestaat, wijst de voorzitter
van Groep Nederland als scheidsrechters aan het bestuur van de naastbijzijnde
Burger-Afdeeling.
g. Indien ter plaatse wel een Burger-Afd. van het A.N.V. bestaat, doch aan de
Jongel.-Afd. geen Raadgever is toegevoegd, wijst de voorzitter van Groep Nederland
naast het bestuur der plaatselijke Afdeeling als scheidsrechter aan den voorzitter of
diens plaatsvervanger van een andere Burger-Afdeeling.
h. Bij de regeling onder f en g kiezen de scheidsrechters uit hun midden een
voorzitter. Ook op deze scheidsgerechten is het onder e bepaalde van toepassing.
i. Reis-, gebeurlijk ook verblijfkosten komen voor rekening van de kas dier
Jongel.-Afd., welke de instelling van een scheidsrechter noodig maakt.
Het Groepsbestuur heeft na uitvoerige gedachtenwisseling zich verklaard voor art.
23 bis c en art. 25 al. 3. Art. 23 ter (nieuwe) kon in dezen vorm geen meerderheid
verwerven.
Het stelt voor de wenschen der vergadering inzake reglementswijziging over te
brengen naar de door het Hoofdbestuur in zijn laatste vergadering be-
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noemde commissie, belast met de geheele herziening van statuten en reglement.
3. Praeadvies omtrent de in de vorige algem. vergadering ingediende voorstellen der
Afd. Zaanstreek.
a. Ve r l a g i n g d e r j a a r l i j k s c h e m i n i m u m -b i j d r a g e v o o r h e t
lidmaatschap.
Het Groepsbestuur ontraadt deze zeer beslist. Reeds herhaaldelijk is de
wenschelijkheid uitgesproken en steeds werd de minimum-bijdrage gehandhaafd.
Vroeger bedroeg zij f 1.50. In de alg. verg. van 1903 werd zij verhoogd tot f 2.50,
omdat anders het aandeel voor de hoofdkas te gering zou blijven om het Hoofdbestuur
in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen. Hoe lager men de
minimum-bijdrage zet, des te meer zijn er die, hoewel een hoogere bijdrage voor
hen geen bezwaar is, de laagste verkiezen.
Het Groepsbestuur is overtuigd, dat een dergelijke maatregel, hoe uitnemend in
theorie in de praktijk oorzaak zou zijn van den ondergang van het Verbond.
Voor minder vermogenden is bovendien in art. 4 van het Groepsreglement een
regeling getroffen.
b. Ve r b e t e r i n g v a n N e e r l a n d i a .
Daar het orgaan wordt uitgegeven door het Hoofdbestuur heeft het Groepsbestuur
alleen de wenschen te dien opzichte kunnen overbrengen. Het Hoofdbestuur heeft
een bespreking gehad over de hervorming van Neerlandia, met het gevolg, dat de
vermelding van het Hoofdbestuur als redactie vervallen is.
Bij de beoordeeling van Neerlandia bedenke men steeds dat het een
vereenigingsorgaan is, dat de uilingen der Groepen, Afdeelingen en
Vertegenwoordigers dient op te nemen. Men mag er dus niet dezelfde eischen aan
stellen als aan een vrij tijdschrift. De beoordeeling van vereenigingsorganen zal
steeds zeer uiteenloopend blijven en hervorming in de eene richting doet weer kritiek
uit een andere richting opgaan.
De leden van het A.N.V. kunnen echter verzekerd zijn, dat de Redactie open oog
heeft voor hetgeen aan het orgaan ontbreekt, doch dat zij moet roeien met de riemen,
die zij heeft.
c. U i t b r e i d i n g d e r p r o p a g a n d a m i d d e l e n .
Nu de propagandist, Jhr. Von Bose, o.a. in het Noorden, waar hij vier Afdeelingen
heeft gesticht, bewezen heeft, wat het levende woord vermag, acht het bestuur het
niet gewenscht het aantal propagandamiddelen uit te breiden, te meer waar het
propaganda-boekje, van hetwelk de derde druk in kleineren vorm wordt voorbereid,
blijkt te voldoen. Andere middelen als b.v. wandborden kosten te veel aan inkoop
en verzending.
Het Groepsbestuur verwacht veel meer van de persoonlijke propaganda der leden.
Als ieder in dat opzicht zijn plicht deed, zou het ledental zich veel sterker uitbreiden.
VII. Vo o r s t e l l e n d e r A f d e e l i n g e n : A m s t e r d a m (Burger-Afd.).
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1. De Afdeeling Amsterdam noodigt het Groepsbestuur uit in overweging te nemen
in hoeverre het wenschelijk is de aandacht van de Regeering te vestigen op
gelijkstelling van het posttarief (postunie) tusschen Nederland en België.
P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur zegt, indien de Vergadering dat verlangt, gaarne
die overweging toe.
2. De Afdeeling Amsterdam spreekt de wenschelijkheid uit, dat het Groepsbestuur
zich aan het hoofd stelt van een uiting in het A.N.V. en al zijn geledingen (b.v. op
één dag, zoo mogelijk, herdenkingsvergaderingen) in verband met de honderdjarige
onafhankelijkheid van Nederland.
P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur acht het niet wel mogelijk op één dag voor alle
Afdeelingen herdenkings-vergaderingen uit te schrijven. Het laat aan de Afdeelingen
zelf over te beslissen in hoeverre zij aan plaatselijke onafhankelijkheidsfeesten kunnen
deelnemen of die zelf willen inrichten.
D e l f t (Burger-Afd.)*).
1. Het Verbond geve evenals andere groote vereenigingen een afzonderlijk jaarverslag
uit, waarin worden opgenomen de ledenlijst en de besturen der Afdeelingen.
P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur heeft de ervaring opgedaan, dat jaarboeken,
waarin alle verslagen worden opgenomen, veel geld kosten aan druk en verzending
en weinig of niet worden gelezen. De ledenlijst alleen zou voor een uitgebreide
vereeniging als het A.N.V. een grooten omvang beslaan en bij haar uitkomen door
inmiddels plaats gehad hebbende wisselingen en veranderingen reeds onbetrouwbaar
zijn. Meer aanbeveling verdient het, dat de Afdeelingen, indien zij dat gewenscht
achten, zelf haar jaarverslag en ledenlijst laten drukken en aan haar eigen leden
verzenden.
In de toelichting wordt in overweging gegeven ieder jaar een vragenlijst aan de
Afdeelingssecretarissen te zenden.
Hiermede kan het Groepsbestuur zich ten volle vereenigen.
2. Het Hoofdbestuur make op een lijst van beschikbare sprekers, in rubrieken verdeeld
naar de strekking van hun onderwerp, onder opgave van het door hen verlangde
honorarium, liefst wisselend naar de uiterlijke draagkracht der Afdeelingen.
P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur kan zich hiermede vereenigen.
's-G r a v e n h a g e (Burger-Afd.)*).
De Afd. 's-Gravenhage en Omstreken stelt voor, dat de alg. verg. van Groep
Nederland de wenschelijkheid uitspreke, dat het Hoofdbestuur middelen berame en
maatregelen neme tot vermindering der bij velen bestaande onverschilligheid ten
aanzien van al wat strekken kan tot handhaving van Nederlands onafhankelijkheid.
*) De uitvoerige toelichtingen bij deze voorstellen worden wegens plaatsgebrek afzonderlijk
aan de Afdeelingsbesturen gezonden.
*) De uitvoerige toelichtingen bij deze voorstellen worden wegens plaatsgebrek afzonderlijk
aan de Afdeelingsbesturen gezonden.
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P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur is van meening, dat al wat het Verbond doet reeds
strekt tot vermindering der gelaakte onverschilligheid en dat men voor
landsverdediging zich beter kan wenden tot vereenigingen als Volksweerbaarheid,
Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Tucht-Unie, Onze Vloot enz.
H a a r l e m (Burger-Afd.).
1. Afd. Haarlem spreekt de wenschelijkheid uit, dat het Groepsbestuur maatregelen
neme om het Polis-Nederlandsch gezuiverd te krijgen. (Dit voorstel gaat vergezeld
van een toelichting, lijsten van verzekeringsvereenigingen te Amsterdam en Rotterdam
en modellen van een brand- en zeepolis).
P r a e a d v i e s . Het Groepsbestuur stelt voor dit punt ter behandeling te zenden aan
de Commissie tot bevordering van het gebruik van zuiver Nederlandsch, die reeds
haar aandacht aan deze zaak wijdt.
2. De Afd. Haarlem dringt aan op tenuitvoerlegging van de verleden jaar in het
Groepsreglement gemaakte wijzigingen.
P r a e a d v i e s . Haarlem meent, dat deze zijn aangenomen. Het Groepsbestuur is
het daarmede niet eens maar besloot de wijzigingen van kracht te doen
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zijn tot de regeling heeft plaats gehad bedoeld in de opmerking bij VI 2.
3. De Afd. Haarlem verzoekt het Groepsbestuur werkzaam te willen blijven in zake
het gebruik van het Nederlandsch als taal in het diplomatieke verkeer van Nederland
met België en Zuid-Afrika.
O p m e r k i n g . Het Groepsbestuur verklaart zich hiertoe bereid.
VIII. Aanwijzing der plaats, waar de volgende algemeene vergadering zal worden
gehouden.
Afdeelingen, die zich voor de ontvangst aanbieden, wordt verzocht daarvan tijdig
opgave te doen aan ondergeteekende.
Te half zes gemeenschappelijke maaltijd in Hotel Ponsen, waaraan alle bestuursleden,
afgevaardigden en belangstellende Verbondsleden verzocht worden deel te nemen.
Prijs: f 2.50, zonder wijn.
Men wordt dringend verzocht zich vóór 20 Maart daarvoor aan te melden bij den
secretaris der Afdeeling Dordrecht, den heer J. d e K o n i n g , Va n
B e v e r e n s t r a a t 7.
De Secretaris van Groep Nederland:
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
Nieuwe Afdeeling.
Alweder is het onzen propagandist gelukt in Drente een nieuwe Afdeeling te stichten.
Zij werd na een lezing van Jhr. Von Bose 11 Februari te Meppel opgericht met 24
leden.
Het voorloopig bestuur wordt gevormd door de heeren Ds. J. Beyerman, I.
Knoppers, arrondissementsschoolopziener en Dr. G. Schenk, leeraar.
Moge deze jongste Afdeeling onder hare zusteren weldra een eereplaats innemen
en het hare bijbrengen om in het Noorden meer en meer belangstelling te wekken
voor onze nationale beweging.

's-Gravenhage (Jongel.-Afd.).
De heer D.H. Meuldijk, secretaris, schrijft:
Woensdag 12 Febr. gaf de Haagsche Jongel.-Afd. een feestavond, ter gelegenheid
van haar vijfjarig bestaan, in het gebouw ‘De Vereeniging’. Onder de talrijke
aanwezigen bevonden zich eenige bestuursleden van de Burger-Afd., voorts
vertegenwoordigers van de zuster-Afdn. Rotterdam en Haarlem en een aantal
Haagsche vereenigingen.
Een fraai programma werd uitgevoerd door eenige leden, met belangelooze
medewerking van mejuffr. L. van Leeuwen (zang) en den heer H.W. Knoest (viool).
De verschillende nummers hadden veel succes. Onze dank aan de medewerkenden
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en aan onzen raadsman, Jhr. De Jonge, die een woord van opwekking sprak tot de
aanwezige niet-leden.
Een twintigtal personen trad a's lid toe. De avond mag in alle opzichten goed
geslaagd heeten.

Haarlem (Jongel.-Afd.).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld als volgt:
H.M. Vrijheid, voorzitter; W.J. Heisterkamp, Zijlweg 73, Overveen, 1e secretaris;
mej. L. Semeins, 1e penningmeesteresse; mej. W.M. Roest, 2e penningmeesteresse;
J.H. Thiel, archivaris.

Leeuwarden.
21 Jan. gaf deze Afdeeling een weigeslaagden Liederavond voor het volk, onder
leiding van den heer Joh. Oostveen.
Voorzanger was de heer K. Sixma, begeleidster mej. Margot Jung.
17 Febr. sprak de heer Pol de Mont, van Antwerpen, over de jongere Nederlandsche
dichters.

Leiden (Stud.-Afd.).
Tweede Lustrum 12 Febr. 1913. Om 4 uur begon nen de gasten toe te stroomen in
de met groen feestelijk gemaakte zaal, waar de tentoonstelling van het Verbond
ingericht was. Palmen, gezellige zitjes en thee-schenkende Verbondsleden trachtten
een vroolijk toontje te geven aan het ernstige uiterlijk der kaarten- en
statistieken-uitstallingen en toen al gauw de zaal met kijkers en gelukwenschenden
gevuld werd, kondigde een gezellig stemmengeroes aan, dat de stemming er ook al
was. Om 6 uur een maaltijd bij Prins, waar de voorzitter, de heer H.C. Hartevelt,
onze gasten, vertegenwoordigers van Hoofdbestuur en bevriende Afdeelingen,
eere-leden en den heer Herman Teirlinck, den spreker voor den avond welkom heette,
en in een feestrede herdacht wat de Leidsche Stud.-Afd. in haar 10-jarig bestaan tot
stand heeft gebracht.
Nu beklom Teirlinck het spreekgestoelte en schetste in een geestige rede ‘Typisch
Brussel’, tegelijk ‘Brusselsche typen’.
Brussel is een Vlaamsche stad; de onderlagen zijn Vlaamsch, debovenlagen die
daarop steunen, Fransch; de ambtenaren Fransch, een vloek voor 't land, maar de
Fransche regeerders moeten de Vlaamsche ommegankhouders salueeren, al maar
salueeren, twee uur lang, want het vrije Vlaamsche volk is de baas. Feestvieren
kunnen de Brusselaars, jaarlijks geeft de stad fr. 140.000.- uit aan subsidies voor
volksfeesten.
De top van de pyramide is in Brussel Fransch. Daaronder komt de stand, die al
Vlaamsch spreekt met de dienstboden, dan de klasse die Vlaamsch kijft maar voor
de wereld tot elken prijs Fransch wil zijn, en heelemaal onderaan het rasechte
Vlaamsche volk. Vele Brusselsche typen werden daarna geschetst.
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Aan het slot pleitte spr. geestdriftig en indrukwekkend voor de rechten van het
verdrukte Vlaamsche volk.
Nog twee dagen bleef de Tentoonstelling en lokte veel bezoekers, vooral 's avonds.
Vele ‘Lettres au roi’ werden verkocht en verschillende nieuwe leden geworven.
Het bestuur dezer krachtig werkzame Stud.-Afd. is thans als volgt samengesteld:
H.C. Hartevelt, voorzitter; K.Th. Beets, onder-voorzitter; mej. J. Greidanus,
secretaresse, Maria Gondastraat 33; H.J. Smidt, penningmeester; A.J. Enschedé,
A.H. Nooij van der Kolff, W.H. Schippers, commissarissen.

Zutphen.
In de plaats van mej. Henny is als penningmeester opgetreden de heer A. Labrijn.

Centr. Bureau voor vreemdelingenverkeer.
Nu dit jaar heel wat vreemdelingen in ons land verwacht worden kan het zijn nut
hebben over dit Bureau, dat dezer dagen zijn vijfde jaarverslag de wereld inzond,
een en ander mee te deelen.
Het werd opgericht door den Nationalen Bond voor Vreemdelingenverkeer in
Nederland, welke van de Regeering eene jaarlijksche subsidie van f 1000.- ontving
ten bate van het Bureau.
Ook de Spoorweg-Maatschappijen en andere lichamen belang hebbende bij het
verkeer, steunden het Bureau, dat aanvankelijk met een klein inkomen van f 5600.zijn levensloop begon.
In de 4 jaren van zijn bestaan wist het zijn inkomen te verdubbelen, en op 't
oogenblik zijn 40 Maatschappijen en Vereenigingen als lid toegetreden, waaronder
het Alg. Ned. Verbond, terwijl het verder nog door ongeveer 50 donateurs wordt
gesteund.
Vrijwel alle groote verkeersmaatschappijen zijn er tegenwoordig bij aangesloten.
De leden betalen ten minste f 50.-, terwijl de maatschappijen die f 500.- geven of
meer, een lid afvaardigden in den Raad van Toezicht, waarvan voorzitter is F.W.
Baron van Tuyll van Serooskerken als vertegenwoordiger der Regeering.
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De Nationale Bond voor Vreemdelingenverkeer in Nederland is in den Raad
vertegenwoordigd, terwijl de directeur zitting heeft in het bestuur van dien Bond,
voor de goede samenwerking, daar de werkzaamheden van den Bond, sedert de
oprichting van 't Bureau, een ander karakter hebben aangenomen.
Door het Bureau werden in de 4 jaren van zijn bestaan uitgegeven:
1e. Niederländische Nordseebäder, eene reclame voor al de Nederlandsche
badplaatsen, waaraan vooral voor Duitschland eene groote behoefte bestond.
(Oplage 10.000).
2e. Vouwkaarten van Nederland in de 4 talen met beschrijving der voornaamste
plaatsen, ieder in eene oplage van 10.000 exemplaren.
In 't Engelsch verschenen alsnog uitgaven in den vorm van Holland Express, 't
officieele orgaan.
3e. Friesland Meres, een zeiltocht door Friesland beschrijvende.
4e. Haarlem and the Bulbfields, een tocht langs de bloemvelden van Haarlem naar
Leiden, met beschrijving van Haarlem.
5e. Dutch Watergardens, beschrijvende een tocht per boot van Amsterdam naar
Aalsmeer, Boskoop en Leiden.
6e. Zeeland & Walcheren, tochten in Zeeland en vooral 't eiland Walcheren
bevattende.
7e. A tour through Holland; aankomende te Rotterdam een tocht beschrijvende
door Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Zeeland.
8e. Dutch Castles, behandelende de kasteelen in den Achterhoek van Gelderland
en Overijsel.
De beschrijvingen der bloembollenvelden en de tocht door Nederland verschenen
daarbij in 't Fransch, Duitsch en Esperanto.
Het tweede en derde deel der Nederlandsche Kasteelen is in bewerking.
Hierin worden behandeld de kasteelen op de Veluwe en Utrecht, verder Overijsel,
Zwolle, Giethoorn en Deventer. Iedere uitgave in een oplage van 10.000
exemplaren.
Deze reclames worden in hoofdzaak gezonden naar buitenlandsche hotels,
clublocalen, societeiten, leeszalen, enz. o.a. naar meer dan 3000 Engelsche
societeiten over de geheele wereld.
9e. Voor de Ideal Home Exhibition, verleden jaar te Londen gehouden, alwaar 't
Bureau een inlichtingenkantoor had, aangekleed met 6 diorama's van Nederland,
werd uitgegeven een klein boekje ‘How to see Holland’, beschrijvende tochten
van ‘a week end’, ‘a week’, ‘a fortnight’ en ‘a month’ in Holland.
Hiervan werden alleen op de tentoonstelling die ongeveer 3 weken duurde,
50.000 stuks verspreid. De geheele oplage bedroeg 100.000.
Dit boekje is nu in bewerking voor de Duitsche en Fransche taal.
10e. Voor de Engelsche Amateur Fotografen verscheen een werkje getiteld ‘The
Picturial Possibilities of the Camera in Holland’, geschreven door den bekenden
Nederlandschen fotograaf Adriaan Boer.

In overleg met de Nederlandsche Automobiel Club is op 't oogenblik een reclame in
bewerking voor automobilisten, verschillende tochten door 't land beschrijvende voor
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Franschen, Duitschers of Engelschen en Amerikanen, die 't land van verschillende
kanten met hunne auto's binnenkomen.
Ook is in bewerking een uitgave voor het watertoerisme, waarvoor de tekst wordt
geschreven door een bekend Engelsch sportsman, die gedurende jaren ons land met
zijn jacht bezoekt.
Aan verschillende buitenlandsche geïllustreerde bladen worden cliché's uitgeleend
ter verluchting van beschrijvingen over Nederland, waarvoor de gegevens meestal
door 't Bureau worden geleverd.
Ook bezit 't Bureau een uitgebreide verzameling lantaarnplaatjes, die worden
uitgeleend aan medewerkers in 't buitenland, die zich geheel belangeloos hebben
beschikbaar gesteld tot 't houden van lezingen in Engeland en Duitschland en ook
Amerika.
Zoo werden o.a. in 1911 alleen door den bekenden Arthur Marshall, Engelsch
architect, 40 lezingen in Engeland gehouden.
Tot een der voornaamste propagandamiddelen behoort ten slotte het maken van
reclame voor Nederland op tentoonstellingen in 't buitenland. Zoo was 't Bureau
vertegenwoordigd in 1910 te Brussel en te Bergen (Noorwegen), in 1911 te Berlijn,
Roubaix en Dresden, en in 1912 te Londen. Zoo hoopt 't Bureau dat er voldoende
gelden zullen kunnen worden bijeengebracht om een Bureau in te richten op de a.s.
tentoonstellingen te Gent en te San Francisco.
Ten slotte zij nog vermeld, dat de geheele reclame voor 't Plan 1913 door de
tusschenkomst van 't Bureau naar 't buitenland wordt verzonden.
Aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is een verzoekschrift
ingediend om verhooging der Regeeringssubsidie ter uitbreiding der werkzaamheden
van dit nuttige Bureau; dat intusschen bij al zijn arbeid niet moge vergeten, dat ook
de Nederlanders zelf behoefte hebben op het schoon van hun land gewezen te worden,
waarom wij er op aandringen, dat zijn uitgaven voortaan ook in het Nederlandsch
verschijnen.

Vlaanderen
De legerwet en de Vlamingen.
II (Slot).
In het verslag van de ‘Vlaemsche Commissie’ van 1859, waar zooveel goede dingen
in voorkomen, die nu nog kunnen behartigd worden, werd door Conscience heel
schuchter de indeeling van het leger in Waalsche en Vlaamsche regimenten, als
oplossing van het vraagstuk, voorgesteld*). Met klem werd er echter toen nog niet op
aangedrongen. En de commissie stelde zich tevreden met zekere hervormingen te
vragen, die ten minste een groote verbetering zouden hebben teweeg gebracht. Zij
vroeg o.a.: ‘het volledig en verpligtend onderwijs der vlaemsche tael in de
krijgsschool, niet door eenen enkelen, maer door een toereikend getal professoren;’
‘de verklaring door eene wet, dat na zes jaren niemand tot officier zal worden
verheven, indien hij niet eene volledige kennis der vlaemsche tael bezit.’ (Dat gold
niet voor hen die reeds in werkelijken dienst waren);
‘een besluit, waerbij voorgeschreven wordt dat men, tot het benoemen van officiers
b i j k e u z e , een voorkeur geven zal aen hen die de beide talen magtig zijn;’
*) In 1882 werd die oplossing nogmaals onder de oogen gezien.
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‘een besluit, waerbij voorgeschreven worde, dat men, voor de keus tot alle mindere
graden des legers, den voorkeur geven zal aen degenen, die de beide talen kennen.’
Geen denkend en vaderlandslievend mensch zal beweren, dat dit te veel gevraagd
was. En nu, meer dan een halve eeuw later is daarvan nog niets verwezenlijkt. De
officieren, de onderofficieren, tot zelfs de korporaals toe, kunnen het bevel voeren
over Vlaamsche, Franschonkundige soldaten, zonder dat zij zelf een enkel woord
Nederlandsch kennen, en
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aan Nederlandschonkundige dokters kan nog altijd de verzorging van
Franschonkundige soldaten worden toevertrouwd.
Niet waar, het Vlaamsche volk is een geduldig, lijdzaam volk?
En in 1888, toen opnieuw een poging werd gewaagd om eenige verbetering in den
toestand te brengen; toen men eindelijk van toegeving op toegeving, en men had al
zóó weinig gevraagd, alleen kon verkrijgen, dat de a.s. officieren, leerlingen van de
militaire school, daar een kladje ‘flamand usuel’ zouden opdoen, zagen wij de Walen
in verzet komen tegen een van hun vertegenwoordigers, die de rechten der Vlamingen
had verdedigd: de heer Hanssens, schepen te Luik, viel bij de eerstvolgende
verkiezing, omdat hij het gewaagd had te meenen, dat de Vlaamsche soldaten ook
menschen en onafhankelijke Belgen waren.
Niet waar, de Walen zijn onze goed meenende broeders?
Thans zooals vroeger, zijn twee oplossingen mogelijk: òf het Nederlandsch met
het Fransch in het leger overal op gelijken voet stellen; òf Vlamingen en Walen in
afzonderlijke regimenten indeelen.
Met de eerste oplossing zou men dus de Walen, die een graad in het leger willen
bekleeden, dwingen om Nederlandsch te leeren. Maar denkt men dat zij zich dat ooit
zullen laten aanleunen? Hebben wij niet kunnen vaststellen dat sedert 1888 de
anti-Vlaamschgezindheid onder de Walen steeds grooter geworden is? Hebben wij
niet moeten ondervinden, dat zij niet eens hebben geduld, dat ten behoeve van de
talrijke Vlaamsche werklieden, in Waalsch-België gevestigd, zes Nederlandsch
kennende griffiers van de werkrechtersraden werden aangesteld? En denkt men ooit
van hen te verkrijgen, dat zij zich nu een veel uitgebreider kennis van het
Nederlandsch zouden laten opdringen?
Aangenomen zelfs, dat tegen de door de heeren Buysse, Pecher en Persoons
ingediende amendementen, die niet overal zelfs zoo ver gaan als de gevolgtrekkingen
waartoe de ‘Vlaemsche Commissie’ in 1859 gekomen was, geen openlijk verzet
ontstaat in de Fransch-Belgische pers, dan zouden wij in dit stilzwijgen niets anders
dan een ‘manoeuvre’ kunnen zien. Wij nemen aan dat die amendementen in de wet
worden geschreven. Maar wij zijn toch niet meer zóó naief, om niet te weten, dat er
een breede kloof ligt tusschen een Vlaamsche wet en haar toepassing. Wij zijn toch
niet meer zóó naief, om niet te bevroeden, wat een examen, wanneer het het
Nederlandsch geldt, te beteekenen heeft, dat wil zeggen niets. Wij zijn nu zoo ver
gekomen, d a t w i j g e e n v e r t r o u w e n m e e r h e b b e n i n d e u i t v o e r i n g
van de wetten die het gebruik van de Nederlandsche taal in
o n s l a n d r e g e l e n . Moest alle verzet zelfs van wege hooger genoemde pers
uitblijven, dan zou dat niets anders willen zeggen dan dat er goedschiks tegen de
bewuste hervormingen niets in te brengen valt, maar dat men de wet zou ‘saboteeren’.
En daarom kunnen de ingediende amendementen ons geen voldoening schenken.
Indien zij eerlijk werden toegepast, dan ja; maar nu gelooven wij niet meer. Men
heeft ons te vaak en te erg gefopt!
Blijft dus de indeeling in Vlaamsche en Waalsche regimenten. Tegen deze
oplossing, zelfs door officieren voorgestaan, wordt aangevoerd, dat zij een stap zou
zijn tot de bestuurlijke scheiding? En dan? Zelfs indien dit zoo ware, hetgeen nog
dient te worden bewezen? Het zijn de Vlamingen niet die haar gevraagd en haar
noodzakelijk zullen gemaakt hebben. Zij zullen haar ondergaan, maar zij zal hun alle
voordeelen aanbrengen. Een tweede ernstige tegenwerping is, dat, bij mobielmaking
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van het leger in de eerste jaren, men een aantal lichtingen zou hebben uitsluitend
bestaande uit Vlamingen, terwijl andere op de oude leest zouden geschoeid zijn.
Inderdaad! Dat zal het overgangstijdvak uitmaken. ‘On ne fait pas d'omelette, sans
casser des oeufs.’ Er zijn stellig moeilijkheden daaraan verbonden, doch dat is slechts
een quaestie van enkele jaren, en dat mag geen hinderpaal zijn om aan de Vlamingen
hun rechten als menschen en als Belgen te onthouden en om het Belgische leger op
een ernstiger grondslag te vestigen dan tot heden het geval geweest is.
Buiten dat, zijn alle redenen drogredenen. Wanneer men een beroep doet op den
nationalen zin van het Belgische volk om het ingediende voorstel tot wel te verheffen,
dan mag men niet uit het oog verliezen, dat die nationale zin in dit geval nauw met
de belangen van het Vlaamsche volk verbonden is. Het een gaat niet zonder het ander.
Blijft de inrichting van het leger in Vlaamsch opzicht, zooals zij tot nog toe was, dan
zal dit leger in militair opzicht minderwaardig zijn. En het zou een dubbele fout zijn
van wege de Vlaamsche volksvertegenwoordigers, in dien zij door zich alleen op
een heel onduidelijk algemeen standpunt te plaatsen, de belangen van het Vlaamsche
volk moesten opofferen. Het beroep or den nationalen zin geldt toch immers ook de
niet Vlamingen! Maar van dien kant hebben wij vernomen, dat de
anti-Vlaamschgezindheid boven den nationalen zin wordt geplaatst. Immers de heer
Louis Huysmans moet hebben verklaard, dat hij tegen de wet zou stemmen, indien
slechts de minste toegeving aan de eischen der Vlamingen werd gedaan.
Wanneer dat nog niet voldoende is om de oogen der Vlaamsche afgevaardigden
te openen, dan begrijpen wij niet meer. Wanneer zij uit zich zelf niet beseffen, welke
hun plicht in deze zaak is, dan moeten hun lastgevers het hun doen inzien. En wanneer
ook dat niet gebeurt, laten wij dan maar een groot kruis maken over de Vlaamsche
Beweging.
Nu of nooit moet de hervorming van het leger in Vlaamschen zin worden
doorgedreven. Indien al de volksvertegenwoordigers van het Vlaamsche land voet
bij stuk houden, dan moet de regeering toegeven, of de wet komt er niet door. Maar
wij betwijfelen ten zeerste of zij dat zullen doen, op enkele uitzonderingen na. En
dan zullen we met recht kunnen zeggen: Arm Vlaanderen!

Uit onze Takken.
A a l s t . 25 Jan. bood de Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling aan haar
leden een genoeglijken feestavond aan.
De heer Jan Borms, kapelmeester te Dendermonde, hield een voordracht over ‘Het
oude Nederlandsche Lied’ en zong daarbij eenige balladen en minneliederen, waarover
zijn voordracht ook vooral handelde. Mevr. A. de Mont-Reyniers begeleidde op de
piano.
B r u s s e l . De secretaris schrijft o.m.:
9 Nov. heeft de heer Dr. Van Weel, uit 's-Gravenhagen, hier eene voordracht gehouden
over de Jongelieden-Afdeelingen in Nederland. Spreker gaf de volledigste
inlichtingen, deed de voordeelen uitschijnen, wees op de wegen en middelen en
insgelijks op de hinderpalen en struikelsteenen. Hij drukte den wensch uit, ook in
België de Jongel.-Afdn. te zien ontstaan, groeien en bloeien.
Wij zijn hem hartelijk dankbaar voor zijne welsprekende voordracht. Moge zijn
wensch wezenlijkheid worden!
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Onze Tak sloot zich aan bij eenige kunstliefhebbende Nederlanders te Brussel,
om een letter- en toonkundig avondfeest te houden, waartoe onze leden vrijen toegang
zouden hebben. De feestavond werd 13 Jan. gegeven, met medewerking van mej.
De Meester, uit Rotterdam (klavier) en den heer en mevr. Haus, van 's-Gravenhage
(voordracht).
De inrichters hadden eer van hun onderneming.
Ongemeen groot was de bijval dien avond. Moch-
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ten onze leden nog meermaals zulke avonden genieten.
G e n t . Een verslag der werkzaamheden dezer Afdeeling kwam te laat in voor dit
nummer.

De ‘Vereenigde Vlamingen’.
Tak van het A.N.V. te Aarlen (prov. Luxemburg).
Deze maand viert deze vereeniging haar 12e jaarfeest. De schrijver-schatbewaarder,
de heer Hendrik van Hoof, meldt het volgende, als bijschrift bij de aardige groep,
hier afgebeeld:
't Ontstaan onzer maatschappij? - Hardnekkige pogingen van René Peeters, Eugène
de Houwer, Pol van der Vliet (sinds lang uit Aarlen weg), aangevoerd door den
ondergeteekende, met goeden uitslag bekroond in Maart 1901, met Jules Mortier als
voorzitter.
Ons doel? - Als Vlamingen ons onderling vermaken; doch mijn innige wensch,
die werkelijkheid worden zou was: Het zelfbewustzijn, de liefde tot de moedertaal,
een hooger Vlaamsch leven verwekken.

De ‘Vereenigde Vlamingen’, Tak Aarlen van Groep België.

Onze werking? - De drie eerste jaren, drie groote publieke tooneelfeesten, degelijk
uitgevoerd door onze tooneelafdeeling, doch wegens te groote onkosten sindsdien
terzij gelaten. Jaarlijksche uitstappen in 't omliggende, per spoor, rijtuig of te voet.
Gezellige winterfeestjes met avondmaal, muziek, zang en dans. Maandelijksche
vergaderingen, regelmatig biigewoond, waar, tusschen pot en pint, de ernstige
bestuurzaken afgewisseld worden met gezellig gekout. Vlaamsche kwinkslagen, van
tijd tot tijd een liedje, en meermaals gedachtenwisseling over Vlaamsche Beweging,
Hoogeschool en andere zaken, welke ons nauw aan 't harte liggen. Sinds 1904 bezitten
wij eene Spaarkas (niet verplichtend), welke voor een vijftiental leden tot twee
duizend franken per jaar belegt. In 1911 stichting onzer Boekenverzameling, mildelijk
ondersteund door Willemsfonds en Julius Hoste, van Brussel. Wij hadden reeds
verscheidene voordracht, o.a. in 1902 over den Slag der Guldensporen, door H. van
Hoof; in 1908 over Hendrik Conscience met bloemlezing uit zijne werken, door
denzelfde; in 1911 een reisje door Holland, in 1912 Berlijn en Potsdam, beide
reisindrukken met lichtbeelden, door J. Fabritius, leeraar bij 't Atheneum alhier. In
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1912 nog over het Algem. Ned. Verbond en zijne werking door H. Meert, leeraar te
Gent, door bemiddeling van ons lid, leeraar D. Roggen; waardoor onze aansluiting
als Tak bij het Verbond, van een deel onzer leden, tot stand kwam.
Thans zijn wij stevig gevestigd; wij hebben ons doel bereikt en zijn vastbesloten
onze werking uit te breiden onder de leiding van onzen nieuwen voorzitter Th.
Beernaert, rustend leeraar alhier.
Al mijne medewerkers, wij zijn bijna een dertigtal, dank voor hun streven en vooral
den vriend Oscar Delasorte, de ziel onzer Spaarkas.

Oost-Indië.
Kort overzicht van de Groepsbestuursvergadering,
gehouden op 2 December 1912,
ontleend aan het verslag daarvan door den heer A.R. Hazenberg, Groepssecretaris.
Bij de behandeling der vraag, omtrent de verhouding tusschen het eigen maandblad
en de Groep werd beslist dat het blad niet zal beschouwd worden als orgaan der
Groep, en dat een vrijwillig abonnement van de leden de voorkeur verdient. Voorts
werd de Redactie-Commissie, door de benoeming van mevr. Hillen-Japikse, met een
lid uitgebreid, doch vastgesteld dat ingeval van openkomende plaatsen in de Redactie,
die Commissie zich zelve zal aanvullen.
Daar het oprichten eener nieuwe Afdeeling te Soekaboemi voornamelijk afstuit
op het niet kunnen vormen van een Afdeelingsbestuur, wordt, onder nader goedvinden
der leden, besloten de Soekaboemische leden onder de Afdeeling Buitenzorg te
brengen, met de Groepsvertegenwoordigers als commissarissen in het Buitenzorgsche
Afdeelingsbestuur.
Na eenige besprekingen van huishoudelijken aard - w.o. de benoeming van Mr.
Cohen Stuart, de voorzitter der Afdeeling Buitenzorg, tot Groepsbestuurslid - wordt
de vraag behandeld of de Groep niet wat kan doen voor de Nederlandsche
stambelangen in den vreemde, waartegen wordt aangevoerd, dat door het
Hoofdbestuur reeds in die richting gewerkt wordt, dat echter de Indische Groepskas,
uitgaven in dien zin niet gedoogt, dat integendeel, indien de middelen er zijn, voor
de Groepsleden wat moest gedaan, op het gebied van lezingen en gezellige avonden.
Ten slotte wordt de hoop uitgesproken, dat na de
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geslaagde samenkomst van Indiërs en Europeanen op 16 November, ook van
Inlandsche zijde stappen zullen worden gedaan, tot een herhaling van dergelijk
samentreffen. Het aanbod tot het houden van een voordracht bij zoodanige gelegenheid
wordt door Dr. Van Lingen gedaan en door de vergadering dankbaar aanvaard.

Bijenteelt in Indië.
Een lid schrijft ons:
In een der bladen vond ik een bericht over bijenteelt in Ned. Indië, waaraan een
groote toekomst werd voorspeld. Ik zond het uitknipsel naar Bandoeng en ontving
ten antwoord: Het schijnt, dat hier niet genoeg honiggevende planten zijn; want alle
proeven zijn tot heden mislukt, o.a. die der Transvaalsche boeren op verschillende
plaatsen. Er is wel een soort honigbij, maar die leeft voornamelijk in bosschen en de
honig smaakt lang niet lekker; men proeft steeds, welke soort bloemen de overhand
heeft.

Zuid-Afrika
Aan de Z.-Afr. algemeene leden.
Wij herinneren er aan, dat de heer A.H. Koomans te Potchefstroom, Postbus 123,
zich bereid heeft verklaard en door het Hoofdbestuur gemachtigd is de bijdragen te
innen der algemeene leden in Zuid-Afrika buiten de Afdeelingen en den
Oranje-Vrijstaat.
Door opzending der bijdragen aan zijn adres bespaart men hem en onze
administratie veel moeite.

Zuid-Afrikaansche Brieven.
VII.
Pretoria, 27 Jan. 1913.
De rust zal weerkeeren. Het gevaar van scheuring in de Z.-Afr. Partij is geweken.
Wanneer deze brief in Neerlandia verschijnt, zal men in Holland en daarbuiten reeds
lang op de hoogte zijn van het verloop der crisis hier. Eergisteren - Zaterdagmorgen
- heeft men in een vergadering der Unie-Volksraadsleden, die tot de Z.-Afr. Partij
behooren, besloten het gezag en de leiding van Generaal Botha weder ten volle te
erkennen en hem steun en trouw te beloven.
Er zal dus niet een Hertzog-partij en een Bothapartij zijn, doch een
Zuid-Afrikaansche partij, waarvan de Botha-politiek de staatkunde is.
Die Botha-politiek is ook geen andere gebleken dan de Hertzog-politiek. Het
verschil schuilde hoofdzakelijk hierin, dat Generaal Hertzog zich meer dan eens door
zijn gevoelens laat meesleepen en dan woorden gebruikt, die onze Engelsche
medeburgers in hun nationale gevoelens kwetsen of hun op hun achterste beenen
brengen, woorden die meestal niet zoo scherp zijn bedoeld als zij klinken; terwijl
Generaal Botha altijd zoekt naar de meest verzoenende uitdrukkingen. Op Generaal
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Botha is het bijbelwoord van toepassing: Voorzichtig gelijk de slangen en oprecht
gelijk de duiven. Voor Generaal Hertzog staat geschreven: Wie niet veinzen kan, zal
niet heerschen. Ziedaar het verschil tusschen beide mannen. Botha is de geboren
diplomaat, Hertzog is te oprecht en tegelijk niet altijd voorzichtig. Hij is om die
eigenschappen het Afrikaner-volk niet minder lief, maar zij maken hem ongeschikt
voor regeerder, vooral in dit land, waar overal verdachtmaking gereed staat om half
of geheel voltooid werk te vernielen.
Aan de trouw van beide voormannen kan echter niemand twijfelen. Voor Generaal
Botha getuigt een gansche loopbaan als politikus. Hij heeft het volk te zamen gebracht
tot een machtig geheel; hij heeft voor Z.-Afrika zelfbestuur weten te verkrijgen;
alleen door zijn politiek was het mogelijk, dat de Unie werkelijkheid werd. Voor
Generaal Hertzog spreken zijn woorden niet alleen, maar eveneens zijn daden. ‘Hij
is een man’, zeggen de Afrikaners, en door zijn manmoedig optreden der laatste twee
jaren heeft hij de harten van het volk gewonnen, en niet van de Hollandsche Afrikaners
alleen, ook van vele Engelschen. Ik heb ze hier gesproken, die vurig pro-Hertzog
waren, we hebben zulke Engelschen het woord hooren voeren ter gelegenheid van
Hertzog-betoogingen. Maar al die Britten waren Zuid-Afrikaners in de eerste plaats
en in de tweede Engelschen. En zulken zijn er velen hier te lande. Een
Unie-Volksraadslid als Prof. Freemantle, heeft het vastgelegd, dat hij de
Hertzog-politiek, die wil waken tegen de verbastering der Afrikaner-natie, ten volle
onderschrijft.
De politieke figuur van een Hertzog prikkelt de Engelschen van een ander slag,
Engelschen voor wie Engeland nog altijd hun ‘home’ is; maar ook Britten, die door
geboorte, familie- en andere betrekkingen nog nauw aan Engeland zijn verbonden,
al beschouwen zij Zuid-Afrika reeds als hun tweede vaderland.
En toch hebben diezelfde Engelschen eerbied voor die figuur. Zij haten en achten
Hertzog tegelijk. Dit is misschien het lot van alle sterke persoonlijkheden. Teekenend
in dit verband is wat een zijner grootste tegenstanders, de Transvaal Leader, het
Unionistische dagblad te Johannesburg, van hem zegt:
‘Vandaag is er waarschijnlijk niemand, die hem niet van aangezicht tot aangezicht,
of uit portretten of spotprenten kent. Het forsche, vastberaden, bleeke gezicht, de
dunne saamgeperste lippen, het breede kakebeen met de aggressieve lijn naar de kin.
De rechte neus, bezet met den bril, door welks glanzende glazen scherpe oogen
schifteren, de wenkbrauwen, meer hoog dan breed geteekend en de achterwaartsche
kruin van het hoofd zijn kenteekenen, die zich zoo scherp in het geheugen griffen,
dat de kunstenaar die lijnen gemakkelijk kan weergeven. Daardoor ziet men nooit
een onherkenbare teekening van Hertzog, zooals met andere politieke voormannen
het geval is... Zijn 45 jaren hebben, de geweldige spanning der laatste 12 jaren ten
spijt, nog geen haar grijs gemaakt.’
Dan teekent deze tegenstander Gen. Hertzog gedurende den oorlog, toen hij de
Wet's voornaamste luitenant was. In de Times-geschiedenis van den Z.-Afr. oorlog
wordt op eervolle wijze over hem geschreven. Toen President Steyn zich in een
modderige landstreek bevond, aan drie kanten door den spoorweg ingesloten en aan
de vierde zijde door een volle rivier, en omringd door een dozijn Britsche kolonnes,
toen redden Hertog's vernuft en behendigheid den President, die even vastberaden
was zich niet gevangen te geven.
‘Aan Hertzog is de eer te beurt gevallen door een Engelsch oorlogsschip te worden
beschoten - het was te Lamberts Baai.
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‘Hij was een der eersten die de tucht heeft gehandhaafd met den sjambok en hij
deed dit gestreng. Hij aarzelde niet naturellenspionnen of Boeren-verraders met den
kogel te straffen. In den aanvang waren zijn Burgers vaak huiverig die vonnissen uit
te voeren, maar later werd die huivering minder. En ieder, die Hertzog kent, weet
dat hij in dien tijd nimmer een vonnis heeft geveld zonder kalm overleg en
rechtvaardig en onpartijdig onderzoek.’
‘Hij was mede oorzaak, dat een groot gedeelte der Boeren-kommando's zich niet
vóór het einde van den oorlog heeft overgegeven.’
‘Hij heeft te Stellenbosch en te Amsterdam gestudeerd. Zijn studietijd in Holland
was vooral merkwaardig door den tegenzin in en de zeldzaamheid en kortheid van
zijn bezoeken aan Engeland. Zelfs toen
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scheen zijn vaderlandsliefde anti-Engelsch getint.’
‘Het is een openbaar geheim, dat een der geschillen in het Ministerie, de
tegenstelling in gevoelen was tusschen Hertzog, den Hollandschen rechtsgeleerde,
en Smuts, den Cambridge-geleerde. Zonder twijfel heeft hun verschillende opvoeding
in hen die eigenschappen ontwikkeld, welke wrijving hebben veroorzaakt. Te
Amsterdam heeft Hertzog den smaak voor letterkunde gekregen, die hem nooit heeft
verlaten. Hij leest met evenveel gemak Latijnsche letterkunde als een ander een
gewoon verhaal. Die eigenschap, vereenigd met groote kennis van de Wet, heeft in
menig moeilijk en fel bestreden rechtszaak zijn tegenpartij tot zwijgen gebracht en
zelfs rechte s tot zijn minderen gemaakt. Zijn liefste arbeid is werken in den tuin en
zijn beste vrienden zeggen dat hij zich het meeste thuis gevoelt in zijn studeerkamer,
opgepropt met oude folianten.’
‘In huis is hij gastvrij; hij is prettig in den omgang, trouw in zijn vriendschap.’
‘Zooals een mede-journalist, die Fischer en Hertzog met elkaar heeft vergeleken,
onlangs aan mij schreef: ‘Fischer zal buigen, maar nooit breken. Hertzog mag breken,
maar buigen kan hij niet.’
‘Deze tegenstelling stelt ons de gansche figuur van Hertzog voor oogen.’
Tot zoover deze Engelsche tegenstander van Gen. Hertzog. Is het na deze
penne-schets nog noodig iets te zeggen om de beteekenis van dezen man in woord
te brengen? Indien tegenstanders zoo over iemand oordeelen, dan is zijn invloed wel
machtig.
OU-BOET.

Een universiteit voor Zuid-Afrika.
Minister Malan heeft zijn wetstontwerp tot stichting van een universiteit van
Zuid-Afrika bij het Parlement der Unie ingediend. Dat is een gewichtige gebeurtenis.
Op de verdere ontwikkeling van het jonge land zal een instelling van hooger
onderwijs, staande op de hoogte van den tijd, onberekenbaren invloed hebben. De
minister heeft het wetsontwerp, waar zooveel van afhangt, dan ook met zorg
voorbereid. Hij is er voor naar Europa geweest, heeft in Groot-Brittanje en Ierland
universiteiten bezocht en bestudeerd, en ook op het vasteland hier en daar - in
Zwitserland en, naar wij meenen, ook in België - inlichtingen ingewonnen. Een eerste
ontwerp nam hij, toen het verschillende bedenkingen vond, terug en nu eindelijk is
hij met een ander plan voor den dag gekomen.
Naar de telegraaf al spoedig meldde heeft de minister aanstonds met zijn nieuw
ontwerp weer verzet uitgelokt, zoo sterk zelfs, dat er reeds over de mogelijkheid van
zijn aftreden werd gesproken. Wat daarvan zij, de laatste bladen, die wij van de Kaap
hebben ontvangen, toonen, dat het verzet komt van een zijde, waarvan het den heer
Malan het minst aangenaam moet zijn, n.l. van zijn eigen partij, de Hollandsche
Afrikaanders. Maar voor wij daarvan iets zeggen, iets over het ontwerp zelf.
***
De universiteit van Zuid-Afrika wordt gesticht op den grondslag van de universiteit
van de Kaap de Goede Hoop. Deze wordt tot gene verheven. De universiteit van de
Kaap is, gelijk men weet, een bloot examineerende instelling. Zij ver eent
verschillende graden, maar onderwijst de wetenschap niet. Deze wordt onderwezen
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aan Colleges in verschillende plaatsen van Zuid-Afrika, welke bij de universiteit zijn
aangesloten. De universiteit van Zuid-Afrika zal daarentegen zijn een onderwijzende
universiteit, zooals ze zijn in Europa, of liever zooals die in Engeland, want zij is
geheel geschoeid op Engelsche leest. Zij zal bestaan - altijd indien het wetsontwerp
wet wordt - uit een kanselier, een vice-kanselier, een raad, een senaat, studieraden
(die den senaat adviseeren), de convocatie (bestaande uit de professoren van de
nieuwe universiteit en de gegradueerden van de oude en de nieuwe universiteit), een
president, professoren, lectoren en studenten. De studenten zijn inwonend, gelijk in
Engeland.
De hoofdzetel van de universiteit komt op Groote Schuur, het landgoed bij
Kaapstad, dat Rhodes aan de Unie heeft vermaakt. Aan dien hoofdzetel worden
opgericht een faculteit van letteren en wijsbegeerte en een van natuurwetenschappen;
de raad kan er later andere bijvoegen.
Verder erkent de universiteit aan een aantal Colleges, zoo zij daartoe het verzoek
doen, een faculteit van natuurwetenschappen, n.l. aan het Zuid-Afrikaansche College
te Kaapstad, het Victoria College te Stellenbosch, het Hugenoten College te
Wellington, het Rhodes Universiteits College te Grahamstad, en de Colleges te
Pietermaritzburg, Bloemfontein en Pretoria; - verder erkent zij op gelijke voorwaarde
een faculteit van mijnwezen en technologie aan de school voor mijnwezen en
technologie te Johannesburg. De raad kan aan die Colleges nog andere faculteiten
erkennen, en faculteiten erkennen aan nog andere Colleges. Al die erkende faculteiten
samen vormen dan de universiteit en hebben er medezeggenschap in, maar de
hoofdzetel op Groote Schuur heeft het grootste aandeel in het bestuur.
Voegen wij hier dadelijk bij, dat het Z.-A. College te Kaapstad van plan is naar
Groote Schuur te verhuizen en dat dus eigenlijk het voorname lichaam in de
universiteit zal worden.
De universiteit zal dezelfde graden verleenen als tot nog toe de Kaapsche
universiteit heeft verleend en die zij hierna nog zal vaststellen. Geen graad wordt
verleend aan een student, die niet aan den hoofdzetel of een der erkende faculteiten
een vastgestelden cursus heeft gevolgd. Tot het onderwijs aan de faculteiten van
letteren en van natuurwetenschapschappen worden alleen toegelaten zij, die het
intermediair examen hebben afgelegd, of een examen dat de raad daarmede gelijkstelt.
De universiteit erkent geenerlei verschil van godsdienstige gezindte.
***
Wat d e t a a l betreft zegt art. 18: ‘De universiteit moet, zoover doenlik, de kandidaten
in de gelegenheid stellen om desverkiezende, in welk onderwerp ook, door middel
van de ene of de andere van de officiële talen van de Unie onderwezen of
geexamineerd te worden.’
‘Zooveel doenlik.’ Als dus de professor geen Hollandsch genoeg kent om daarin
les te geven, of hij ter wille van studenten, die in het Engelsch verlangen onderwezen
te worden, zijn colleges in het Engelsch wil geven, is het niet doenlijk, het in het
Hollandsch te doen. En zoo zullen er professoren zijn, voor wie 't niet doenlijk is of
die 't niet doenlijk vinden, in het Hollandsch te examineeren. Men begrijpt wat onder
de omstandigheden van tegenwoordig met deze bepaling van het Hollandsch terecht
zal komen.
***
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Wij laten een aantal bepalingen van minder belang rusten en vermelden alleen nog,
dat het landgoed Frankenwald bij Pretoria, indertijd door Alfred Beit aan de regeering
van Transvaal vermaakt om er universiteitsgebouwen op te zetten en krachtens de
Uniewet aan Zuid-Afrika gekomen, verkocht en de opbrengst ten bate van de
universiteit van Zuid-Afrika zal komen; en verder dat de £ 200.000, die Beit verder
voor dat doel heeft nagelaten, aan de rechthebbenden teruggegeven zal worden.
***
Dat zijn de voornaamste bepalingen van het wetsontwerp. En nu de bezwaren.
Vooreerst die van het gezaghebbende Ons Land. Kort samengevat komen zij op
het volgende neer:
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Het matriculatie-examen is het eind van de hoogere scholen. Om het intermediair te
doen zou men dan nog een jaar aan een College moeten studeeren en dan eerst aan
de universiteit kunnen komen. Teneinde dezen omslag te voorkomen zullen hetzij
de hoogere scholen hun cursus met een jaar verlengen, hetzij de Colleges verlaagd
worden tot middelbare scholen met het intermediair als einddoel. In het eerste geval
zouden de Colleges hun doel missen, in het tweede zouden zij hun historische
beteekenis verliezen.
Het tweede bezwaar is, dat het Z.-A. College uit Kaapstad gemakkelijk naar het
naburige Groote Schuur kan verhuizen, maar de andere Colleges slechts ten nadeele
van hun streek zich kunnen opheffen en in den hoofdzetel overgaan.
Het derde, ernstige, bezwaar betreft de taal. Het, ‘zoover doenlik’ van de wet is
gevaarlijk.
Ons Land heeft nog andere bedenkingen, maar wij zullen het hierbij laten.
***
Een ‘commissie van waakzaamheid in verband met de universiteitskwestie’ heeft
het wetsontwerp onderzocht, en uit haar naam heeft het uitvoerend comité, bestaande
uit prof. A. Moorrees, dr. D.F. Malan en J.G. van der Horst - alle drie mannen van
aanzien en gezag onder de Afrikaanders - een memorandum opgesteld en aan minister
Malan ter hand gesteld.
Dit bezwaarschrift spreekt op ernstigen toon zijn teleurstelling over het wetsontwerp
uit. Het recht van bestaan en de vrijheid van ontwikkeling van de Colleges, zoo heet
het, worden in gevaar gebracht. Zij worden verlaagd tot afhankelijke inrichtingen.
In raad en senaat zullen zij, vergeleken bij de hoofdinstelling te Groote Schuur,
slechts geringe vertegenwoordiging hebben. De historische Colleges worden
overgeleverd aan de genade van een kunstmatig in het leven geroepen en veel sterker
gemaakte wedijverende inrichting.
De taal-bepaling heeft de commissie met ‘leedwezen en ontsteltenis’ vervuld. De
taalgelijkheid is weg.
Een nationale doceerende universiteit te Groote Schuur acht de commissie niet in
het belang van het land. Zij zou niet uit de geschiedenis gegroeid, maar om politieke
of andere redenen kunstmatig gesticht zijn. Die plek is gekozen om de gift van
Wernher en Otto Beit - de aanhef van het wetsontwerp zegt het uitdrukkelijk - maar
die personen beoogen idealen, die niet door beide afdeelingen van de bevolking
worden goedgekeurd.
Door de nabijheid van Groote Schuur zou vooral Stellenbosch zwaar te lijden
hebben, en te Stellenbosch staat Victoria College, de inrichting, die ‘sinds jaren innig
verbonden (is) met het gees elik, zedelik en nationaal leven van het hollands sprekende
gedeelte van het volk.’
Gezwegen nog, dat art. 18 een toepassing van gelijke rechten voor de twee talen
belemmert, zal de omgeving van Groote Schuur zijn Engelschen stempel op de
universiteit zetten.
De Hollandsche kerken hebben zich reeds tegen een universiteit op Groote Schuur
uitgesproken.
***
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Zoo, kort weergegeven, zijn de bezwaren tegen het wetsontwerp. Maar het protest
heeft nog andere overwegingen.
De stellers achten den tijd voor een bevredigende oplossing van de
hooger-onderwijskwestie nog niet gekomen. Die goede oplossing is, huns erachtens,
slechts bereikbaar in den geest van het lager onderwijs: beide nationaliteiten moeten
gelijke gelegenheid hebben en de volkomen taalgelijkheid moet worden gewaarborgd.
Maar er zullen jaren verloopen voor het lager onderwijs naar het nieuwe stelsel van
taalgelijkheid de bevolking zoo heeft opgevoed, dat het hooger onderwijs in
denzelfden geest er zich bij kan aansluiten.
De goede oplossing is niet de stichting van één universiteit, allerminst te Groote
Schuur, maar van t w e e , d r i e o f m e e r u n i v e r s i t e i t e n , zoodra de tijd er
rijp voor is. Zoo alleen kan het evenwicht tusschen de twee nationaliteiten bewaard
worden. Zoo gaat het in alle beschaafde landen met twee of meer nationaliteiten.
Komt dit niet het denkbeeld nabij, dat Neerlandia al geruimen tijd geleden heeft
verdedigd: een Engelsche en een Hollandsche universiteit voor Zuid-Afrika?
Wat de commissie van waakzaamheid zou willen is dan, dat, ongeveer in den geest
van minister Malan's vorig wetsontwerp, de bestaande Colleges door de regeering
flink gesteund worden, zoodat zij zich beter kunnen ontwikkelen, en intusschen de
examinee rende universiteit, met de noodige verbeteringen, bestaan blijft, totdat de
tijd voor de oprichting van doceerende universiteiten gekomen is.
Het zal belangwekkend zijn, de beraadslagingen over deze gewichtige zaak in het
Parlement te volgen.

Zuid-Afrikaansche studenten in Holland.
Aan een brief van ds. H. van Broekhuizen, aan zijn gemeente te Pretoria, ontleent
De Zuid-Afrikaan onder meer:
‘Met ons gaat het hier alles goed. We zijn nu druk aan de studie! Hier in Amsterdam
zijn er een stuk of 60 Afrikaners, dames en heren, uit alle delen van Z.-A. Uit
Transvaal, Vrijstaat en Kaapkolonie. Van harte kan ik zeggen, dat allen flink studeren,
hard werken. Er is een band tussen ons die elkeen kan verstaan, die voelt voor zijn
taal, zijn volk. Hoe zoet dit is, zaam Afrikaans te gezelsen. kan een mens niet verstaan
tenzij men lang rondgezworven heeft in de vreemde. Dit is een genot om zo eenmaal
in de week bij elkaar te komen, over Z.-A. en de belangen van ons land en volk te
bespreken. Hier zijn er die voor dokter, voor de theologie, opvoedkunde, rechten
enz., studeren, de meesten echter in de medicijnen. Dan zijn er nog een paar theologen
te Utrecht en ook een paar tandartsen, en een stuk of zeven in Groningen.
Zo ziet u dat wij nog al een groot getal zijn. Mijn opinie in deze zaak is zo: als
onze jonge men sen in het buitenland m o e t e n studeren, dan is Nederland wel de
aangewezen plaats. Er mag en zal natuurlik verschil van opinie wezen in deze zaak,
maar het Vasteland is m.i. veel beter dan Engeland of Schotland.
Het eerste en voornaamste, de wetenschap, staat hier ontegenzeggelik hoog. En
het is toch om de wetenschap te doen dat men hierheen komt. Wat de theologie
betreft, zou ik elke jonge theoloog die zijn studiën in Z.-Afrika voltooid heeft, sterk
aanraden een jaar of twee hierheen te komen. De Afrikaner wordt hier vriendelik en
gastvrij ontvangen, de huizen van de gegoeden staan overal voor hen open, en men
heeft maar één klacht, dat de Afrik. studenten te weinig komen.
Velen, zeer velen, krijgen hier geldelike steun en bijna nooit wordt een aanzoek
om een beurs afgeslagen als men hulp vraagt. Voor de wetenschap, voor het nationaal
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gevoel, voor de taal, voor kennis der geschiedenis, zal, ik blijf het volhouden,
Nederland voor onze studerende jonge Afrikaners de voorkeur
m o e t e n h e b b e n b o v e n e l k a n d e r l a n d .’

Het Hollandsch in Rhodesië.
De Chartered Company, die Rhodesië in bezit heeft en regeert, moedigt de immigratie
van Boeren geenszins aan. Niettemin wonen er, verspreid over het groote land, heel
wat. Zullen die op den duur hun taal behouden, dan moet hun kerk in stand blijven
en moeten hun kinderen gelegenheid hebben op school Hollandsch te leeren.
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In de Kaapprovincie brengt men al sedert eenigen tijd geld bijeen om verschillende
Ned. Geref. gemeenten, die in Rhodesië zijn gesticht, in staat te stellen een predikant
te onderhouden. Laten nu - schrijft Ons Land - Transvaal en Vrijstaat zorgen, dat de
Boeren in Rhodesië vrije scholen kunnen oprichten, want op de scholen der
maatschappij wordt het Hollandsch zooveel mogelijk geweerd.
Het blad zegt verder, dat de Afrikaanders er de bepaling, dat alleen het kiesrecht
krijgt wie toont een zekere hoeveelheid Engelsch te kennen, als een beleediging
blijven beschouwen.
Er schijnt dan onder de Afrikaanders, die de Unie hebben verlaten, een flinke geest
te zijn.
In Ons Land schrijft dr. D.F. Malan nog:
‘Het Hollands is, nevens het Engels, officieel taal van het land in de Unie van
Zuid-Afrika. Het is dat eveneens naast het Frans in Congoland. Indien nu de
Afrikaners in de beide Rhodesië's, krachtig door ons gesteund, de rechten verkrijgen
waarop zij aanspraak hebben, dan is de taal van ons volk en onze kerk officieel taal
van het land van Kaapstad tot aan de Ulangi, d.w.z., een afstand van 3,000 mijl dwars
door het hart van Afrika tot aan de grenzen van de Soedan.’

Amerika
Nederlandsch leven in Chicago.
Aan het verslag der Afdeeling Chicago van het A.N.V. over 1912, is het volgende
ontleend:
Onze Afdeeling is n i e t opgericht om ons volk nu en dan eens aangenaam bezig
te houden (hoewel dat ook mag en soms zeer goed is) maar veel meer om ons volk
zedelijk en stoffelijk te helpen verhoogen. Met de zedelijke verhooging meenen wij
een goed begin te hebben gemaakt in de verkregen leerstoel voor Ned. taal,
geschiedenis en letterkunde aan de Universiteit van Chicago.
Met inspanning van alle krachten, met medewerking van het Hoofdbestuur, dat
ons twee jaren achter elkander de verschuldigde bijdrage aan het A.N.V. schonk als
gift voor genoemden leerstoel (hetwelk met een beetje bijvoeging uit de kas 50 doll.
bedraagt) en zelfs met samenwerking onzer zuster-Afdeeling Roseland, is hij tot
stand gekomen. Dat die leerstoel, met zooveel moeite verkregen, eenigszins door
ons als troetelkind wordt behandeld, is, dunkt mij, verklaarbaar.
Om belangstelling op te wekken is Prof. De Vries begonnen met openbare lezingen
te houden. Die schenen wel te bevallen. Thans zijn die lezingen in boekvorm
uitgegeven en voor den geringen prijs van 1.25 doll. te verkrijgen. Het eerste jaar
had hij eene klas van gemiddeld 14 studenten, aan welke hij 4 uur per week les gaf
in de geschiedenis van Nederland. Later veranderde hij dat in 3 uur Ned. geschiedenis
en 1 uur geschiedenis van de Ned. schilderkunst. In dit tweede jaar heeft hij de lessen
aldus verdeeld: 2 uur Ned. geschiedenis, 1 uur geschiedenis der schilderkunst en 1
uur geschiedenis der Ned. letterkunde. In het tweede jaar is hij begonnen met 14
studenten, welk getal thans tot 24 geklommen is. Ook heeft hij de
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‘Knickerbocker-club’ onder de studenten georganiseerd. Met deze Club vergadert
hij elke twee weken ten huize van een der studenten.
Hij houdt dan een soort van lezing over Nederland, opgeluisterd door lichtbeelden,
of ook naar aanleiding van briefkaarten met afbeeldingen van Neêrlands groote
schilders. Hij zorgt er dan steeds voor deze briefkaarten met kwistige hand uit te
deelen. Deze samenkomsten tellen gewoonlijk 40 personen van Schotsche, Engelsche,
Amerikaansche en Hollandsche afkomst. Dat deze vergaderingen in den smaak vallen
bewijst het feit, dat onze Professor weken vooruit al uitnoodigingen ontvangt van
zeer aanzienlijken om de vergadering ten hunnen huize te houden. (Trouwens de
huizen der rijke Amerikanen leenen zich voor zulke vergaderingen uitstekend, daar
zij meestal een groot salon bevatten, dikwijls voorzien van een prachtig pijporgel).
Dat zijn werk overigens aan de Universiteit gewaardeerd wordt, is bewezen door
het feit, dat 350 studenten, eigener beweging, eene petitie hebben ingediend bij
President Dr. Judson om de vaste vestiging van den Ned. leerstoel en de vaste
benoeming van Dr. De Vries als Professor. Wij zien dan ook geen enkele reden
waarom dit niet zou geschieden, maar wenschen ook niets vuriger, daar wij vast
overtuigd zijn, dat dit werk heerlijke gevolgen zal hebben.
In de tweede plaats heeft ons bestuur de stoffelijke verhooging van ons volk op
het oog. O, het wil zoo graag iets in die richting doen. Bijna elke vergadering werd
er over gesproken. Eerst had het een Immigratie- en Informatiekantoor voor oogen.
Doch daar er eene wet onder handen is om zulk een kantoor van regeeringswege
alhier op te richten, neemt het bestuur eene afwachtende houding aan, om, bij
aanneming dier wet, er een Hollander in te krijgen.
Thans heeft het bestuur meer het oog op kolonisatie. De meeste Hollanders toch,
die hier komen zijn landlieden. Zij vestigen zich in de groote steden om geld op te
sparen en dan later zich op eene boerderij te vestigen. Nu worden deze lui door
gewetenlooze land-agenten dikwijls misleid, waarvan het gevolg is, dat zij na een
paar jaren arm en berooid in de stad terugkeeren. En dit te voorkomen is ons doel.
Met het oog daarop hebben wij 19 Juli een openbare leden-vergadering gehouden in
het basement der Chr. Geref. kerk aan 14 St. De vergadering telde ongeveer 40
personen, welke aandachtig luisterden naar een lezing over genoemd onderwerp door
den heer J. de Boer.
Spreker wees op de volgende punten:
De Hollanders moeten groepeeren;
Zij moeten goede inlichtingen hebben omtrent land, klimaat enz.;
Zij moeten goed wat geld hebben om vee, gereedschappen enz. aan te schaffen en
ook om een stoot te kunnen doorstaan;
Zij moeten aanleg voor het boeren bezitten.
Om dit doel te bereiken achtte hij noodig: 1e. organisatie, waarvoor geld noodig
is; 2e. door middel der organisatie inlichtingen inwinnen; 3e. deze organisatie moet
geincorporeerd worden om als landmaatschappij te kunnen optreden.
Met genoegen werd spreker aangehoord en de gedachtenwisseling toonde aller
goedkeuring. Het schijnt, dat er wat van komen zal.
De bestuursvergaderingen werden geregeld gehouden. Onze Wilhelmina
Bibliotheek hebben wij op aanraden en met toestemming der leden op de vergadering
van 19 Juli bij opbod verkocht.
Ons ijverig medelid, de heer A. Oosterhoudt, heeft een boek geschreven over de
Hollanders in Amerika, hetwelk thans ter beoordeeling bij het Hoofdbestuur is, om,
bij goedkeuring, als Bonds-uitgave het licht te zien.
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Geldelijk zijn we dit jaar niet achteruit gegaan. Ons ledental klom gedurende het
jaar tot 36.
Van de Boeken-Commissie werd ons geregeld toegezonden Morks' Magazijn,
Holl. Expres en het Geillustreerd Volksblad.
Van het Hoofdbestuur ontvingen wij een prachtig boek, getiteld Nederland in den
aanvang der 20ste eeuw en een kalender Neerlandia. Van de laatste is
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ons voornemen ieder lid één te geven, in de hoop dat hij moge dienen tot bewaring
der liefde voor Nederland.
H. JACOBSMA, Secretaris.

Nederlandsch gedenkteeken te Nieuw-York.
Het Memorial Committee of the Society of Daughters of Holland Dames te
Nieuw-York verspreidt een rondschrijven, waarin het mededeelt, dat het plan heeft
een Nederlandsch gedenkteeken op te richten te Nieuw-York ter herinnering van het
feit, dat het 300 jaar geleden is, dat Nederlandsche pelgrims naar het eiland Manhattan
kwamen, en daarmede de Europeesche beschaving naar Amerika overbrachten.
Het comité zal zich met een beeldhouwer van naam in verbinding stellen, wat
betreft 't ontwerp van dit eerste Nederlandsche monument te Nieuw-York en heeft
reden te gelooven, dat de kunstcommissie uit den Gemeenteraad van Nieuw-York
het daar een geschikte plaats zal aanwijzen.
Het wekt ieder, die belangstelt in het doel op tot het zenden van een bijdrage,
waarbij men zich verbindt tot drie stortingen in November 1913, 1914 en 1915. Het
comité hoopt, dat het monument gereed zal zijn in 1915.
Bewijzen van instemming worden verwacht door de voorzitster van het comité
Mrs. Alexander C. Chenoweth, 42 East 28th Street, Nieuw-York City.

Ingezonden.
Nat. Ver. voor den Volkszang.
(Gesteund door het Algem. Nederl. Verbond).
Afdeeling Rotterdam.
Bovengenoemde Vereeniging, die volgens haar statuten de verbetering van den
volkszang tracht te bevorderen, heeft, zooals bekend mag zijn, zangbijeenkomsten
ingericht, die uitsluitend aan v o l w a s s e n e n de gelegenheid verschaffen, mooie
Nederl. liederen, voor hun leeftijd geschikt, aan te leeren.
De bedoeling is het E e n s t e m m i g e Nederl. lied in het huisgezin te brengen,
om door enkelen of gezamenlijk gezongen te worden ter veraangenaming en ter
bevordering der huiselijke gezelligheid en ter ontwikkeling van het muzikaal gevoel
en begrip.
Een der voorwaarden voor de zangsters en zangers, die zich aanmelden voor die
Rotterd. zangavonden, is: dat zij de woorden der liederen van buiten moeten leeren.
In den aanvang vinden sommigen dat vreemd of ook wel kinderachtig, maar,
eenmaal op weg en over dat vermeende bezwaar heengestapt, gaat het van een leien
dakje.
Men heeft die liederen dan voor altijd in het geheugen.
Voor hen, die de zangavonden van bovengenoemde Vereeniging niet kunnen
bijwonen, heeft zij eenige liederen, op de zangavonden het liefst gezongen, en
aangewezen als keuze-liederen der zangers en zangsters, door eene mooie stem (mej.
Margaretha de Hartogh) in de g r a m o p h o n e laten opnemen, merk ‘H i s M a s t e r s
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Vo i c e ’. Dezen zijn verkijgbaar bij de A m e r i c a n -I m p o r t C o m p a n y ,
Amsterdamsche Veerkade 22 te 's-G r a v e n h a g e en bij haar vertegenwoordigers
daar en elders; te Rotterdam bij Willem de Jong, Passage 16 b.
Op v i e r daaldersplaten, komen de volgende liederen voor, die ook op de bekende
briefkaarten zijn verschenen.
X 533061

De Gilde Viert

Em. Hullebroeck.

533062

Lied van het Alg. Ned.
Verbond

Em. Hullebroeck.

X 533063

Brechtje buur

Cath. v. Rennes.

533064

Vensterliedeken

W.F.G. Nicolai.

X 533065

a. Regendag

V. Loosjes.

b. Zij wisten het wel

F. Worp.

a. Stil gezellig

Jos. Huybrechts.

b. Soldatenliedje

Henri Zagwijn.

533066

X 533067

533068

a. Zoo ik wenschen mocht Bern. Zweers.
b. Van een bruid en
bruidegom

E Pijzel.

Holland's vlag

J.P.J. Wierts.

Mej. CATO SCHOLTEN,
leidster der Rotterd. Volkszangavonden,
's-Gravendijkwal 49b.
R o t t e r d a m , Januari 1913.

Het A.N.V. en de officieele kringen.
Geachte Redactie,
Er verschijnt bijna geen Neerlandia, of U toont zich daarin een getrouw aanhangster
van de opvatting, dat men van Ministers en dergelijke officeële personen meer gedaan
krijgt door vriendelijkheid en buitengewone zachtheid, dan door hardheid en het
laten hooren van forsche tonen. Ik denk daar anders over en, me dunkt, tot nog toe
kunt U nog niet op veel goede resultaten van U w opvatting wijzen, waarom ik hoop,
dat U eindelijk de m i j n e zult gaan aanhangen, naar ik vermoed met b e t e r resultaat
op den duur.
Maar minder over dit verschil van opvatting wilde ik enkele woorden schrijven,
dan wel over het feit, dat in gevallen waarin andere bladen niet schromen sommige
Ministers wegens hun onverschillige, koude, on-Nederlandsche houding tegenover
onze taal aan te vallen, Neerlandia altijd nog een vriendelijk woord voor hen heeft,
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voor hen naar verontschuldigingen zoekt en... vindt, Neerlandia, d a t z i c h h e t
meest gekrenkt moest gevoelen.
Laat ik over veel zwijgen, bijv. over den Minister van Buitenlandsche Zaken en
me slechts bij één geval bepalen, het laatste, niet het meest belangrijkste - dat stem
ik dadelijk toe - maar daarom voor mij juist meer geschikt dan de andere om bij de
vermelding er van U eenigszins in zachtheid van toon te evenaren.
Minister Colijn wil zijn nieuwe departement d e p . v a n d e f e n s i e noemen.
Waarom dat uitheemsche woord? Omdat, zoo zegt Z.Exc. hoofdstuk VIII der
Grondwet tot opschrift heeft: Va n d e d e f e n s i e .
Verschillende dagbladen (o.a. de Nieuwe Rotterd. Crt. en het Nieuws van den
Dag), ook ondergeteekende in een ingezonden stukje in eerstgenoemd blad, toonen
aan, d a t d i t g e e n r e d e n i s . Neerlandia aanvaardt echter gretig de
verontschuldiging van den Minister, vindt het w e l een reden... Anderen zijn voor
de zooveelste maal weer meer A.N. V.-ig geweest, dan het A.N.V.!
Als het orgaan van ons Verbond zoo blijft doorgaan, zoo den aanval b l i j f t
schromen, die soms noodig is, wil onze zaak zegevieren, daar zal het langzamerhand
de leiding van onzen m e e s t a l , maar niet s t e e d s vreedzamen strijd verliezen.
Wat ten zeerste zou betreuren
Uw dw.,
Amsterdam.
A. LOOSJES.
***

Naschrift der Redactie.
De heer Loosjes denkt ten onrechte mannen van karakter te kunnen vervaren door
‘hardheid’ en ‘forsche tonen’. Zoo ooit, dan zwichten zij slechts voor overreding en
rechtvaardig betoog.
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Neerlandia ziet bij hen die niet terstond meegaande zijn, misverstand, onwetendheid
of sleur, zelden of nooit ‘onverschillige, koude, on-Nederlandsche houding’. Stel al,
deze opvatting bleek minder vruchtdragend dan dreigement, de redactie zou ze toch
niet kunnen veranderen, want zij is ten slotte toch ook een mensch. Maar een die
gevoel van eigenwaarde genoeg bezit, om nooit anders te schrijven dan zooals zij
zelf het voor eigen geweten verantwoorden kan, en naar haar beste weten in het
belang is van ons Verbond.
Als couranten en de heer Loosjes zelf ‘aantoonen’ dat het beroep op de Grondwet,
bij den naam Departement van Defensie, ‘geen reden is’, dan zegt de redactie van
Neerlandia: het is wèl een reden. In een vergadering van de Commissie tot bevordering
van het gebruik van zuiver Nederlandsch, waarin de redactie door den voorzitter van
het Verbond vertegenwoordigd was, werd vóór er iets in de bladen over was
geschreven, de keuze van Defensie, niet goedgekeurd, maar begrijpelijk geacht. En
dat na waarschijnlijk minstens even nauwgezette overweging, als elders buiten dien
kring is geschied. Daarenboven kreeg de redactie later voldoend gewaarborgde
inlichtingen over den grond dier keuze.
Wat de bladen en de heer Loosjes kunnen volhouden is, dat de reden hun niet
afdoende voorkomt. Er is dan verschil in waardeering. Daarover is te spreken. Maar
niet op een toon alsof aan den eenen kant slechts onwil of boos opzet heerscht.
Integendeel. De Minister, die toch waarlijk ook wel andere dingen in zijn hoofd heeft
dan rafelen aan een woord, heeft getoond een Hollandsch woord te willen, maar het
niet te hebben kunnen vinden. En dáár komt het op aan. Overtuigt iemand hem dat
Verdediging in dit geval even goed kan, omdat Defensie niets meer en niets minder
beteekent, dan zal hij zeker het Hollandsche woord overnemen. Dan wint het A.N.V.
het, zooals het het geluk heeft gehad in den Minister van Buitenlandsche Zaken een
man te ervaren, die bij beter inzien zijn verzet tegen steun aan Ned. Onderwijs in
den Vreemde, ruiterlijk heeft omgegooid.
Is het van den heer Loosjes wel rechtvaardig zóó als hij dat deed, te spreken over
hetgeen de redactie naar aanleiding van Defensie, in het vorige nummer heeft
geplaatst? Tot juist verstand volge hier, waar het op aankwam.
De Redactie schreef:
‘En de nieuwe Grondwetscommissie heeft dien titel behouden, waarschijnlijk
omdat hij er nu toch eenmaal was. Bewust een verkeerdheid hernieuwen, is echter
erger dan haar voor de eerste maal begaan. Want welk verschil is er tusschen defensie
en verdediging, dan dat het eerste uitheemsch en het tweede eigen is?
Begrijpelijk is het dat de tegenwoordige Minister opzag tegen afwijking der
bestaande Grondwet, schoon hij daardoor den titel hooger stelde dan den inhoud.
Onbegrijpelijk daarentegen zoude het zijn als onze Volksvertegenwoordiging bij de
behandeling eener nieuwe Grondwet boven echt Hollandsche lading op nieuw de
vreemde vlag in top heesch.’
Hard klinkt dit niet, forsch van toon evenmin; toch is het goed verstaanbaar.
En wat den moed betreft, niet het wapen bepaalt dien. Men kan dapper zijn, ook
al hanteert men de floret.
Nederlanders en Stamverwanten,
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Bevordert de Vlaamsche Beweging door in Vlaanderen Nederlandsch
te spreken en in Uw briefwisseling met Vlaanderen het Nederlandsch te
gebruiken.

Mededeelingen en allerlei
Vierde Groot-Nederlandsch Studentecongres, gehouden te Amsterdam,
op 1, 2 en 3 Februari.
De heer A.J.M.H. Schillings schrijft:
Wijl in alle bladen uitgebreide verslagen zijn verschenen van het Studentencongres
te Amsterdam, kunnen wij hier volstaan met eenige indrukken weer te geven. De
aankomst der gasten op Zaterdagmiddag 1 Februari bood een belangwekkend
schouwspel. Petten in alle kleuren, statig, zwarte barretten, gedragen ook door
dames-studenten, die ter verwetkoming waren opgedaagd, gaven onmiddellijk den
indruk van 'n echt studenten-samenzijn. De optocht naar de Aula onder vroolijke
muziek en 't dansen der leeuwen was een waardig begin van 't feest der
Groot-Nederlanders. De bezielende woorden van den feestredenaar, Prof. Dr. H.
Burger, brachten onmiddellijk de stemming in 't studentenvolk. In de congresdagen
hebben we ernstige uren doorgebracht, waarin de bekende redenaars hunne
voordrachten hielden. De pret, de echte frissche vreugde heeft niet overheerscht,
maar wel geheerscht overal waar de jongens samen waren. Er is gezongen en
geklonken, gelachen en gejoeld uren lang. Den voorzitter van 't Congres, den
onvermoeibren J.W. te Winkel, komt een afzonderlijk woord van dank toe voor de
buitengewoon kranige wijze, waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten.
Het Congres heeft vriendschap gekweekt tusschen Noord en Zuid, tusschen ons
en onze landgenooten in Afrika en Indië en op die wijze weder een stootje gegeven
aan het zich machtig voortbewegend Ideaal van Eenheid, tusschen alle stamgenooten,
van grootheid in het kleine, van eerbied en bewondering voor onze schoone
Nederlandsche Taal.

Voor de Hollandsche taal in Zuid-Afrika.
Er wordt een warm beroep gedaan op de belangstelling in ons land om gelden bijeen
te brengen voor de oprichting van een gebouw te Pretoria, dat als centrum zal dienen
van de Hollandsch-sprekende jongelieden van Zuid-Afrika, door een uitgebreid
Nederl. Comité, waarin o.a. de voorzitter van het A.N.V. zitting heeft.
Bijdragen kunnen gezonden worden aan den penningmeester, den heer Joan
Nachenius, Kerkstraat 21, Amsterdam.

De Gong.
Verschenen is bij N.V. Geuze & Co's Drukkerij te Dordrecht het eerste nummer van
D e G o n g , roepstem van de T u c h t -U n i e , die zoo men kan weten zich ten doel
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stelt bestrijding van de tuchteloosheid onder het Nederlandsche volk, ten einde zijn
zedelijke, geestelijke en lichamelijke kracht te verhoogen.
Moge die stem in wijden kring gehoord worden!

Nederland op zijn best.
Men schrijft uit Keulen:
Zooals u bekend is, is de heer J. Vincent uit Amsterdam, klokkenspeler van het
Koninklijk Paleis, door de stad Keulen aangezocht het nieuwe carrillon op den
Raadhuistoren in te wijden. Ook het carrillonwerk is door de Hollandsche firma B.
Eysbouts te Asten geleverd en geplaatst. Bij de proefbespeling, welke in
tegenwoordigheid van Prof. Fran-
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cken, leeraar aan het Conservatorium alhier, plaats vond, heeft genoemde heer zijn
hoogste ingenomenheid te kennen gegeven, zoowel met het werk van den heer
Eysbouts, als met de door den heer Vincent geplaatste melodieën en zijn bespeling.
Voorwaar voor Holland een groote eer!

Een merkwaardige sleep.
Onder dit opschrift vermeldt de Lourenço Marques Gardian dat den 10en Jan. de
Nederl. sleepboot Thames te Lourenço Marques aankwam om kolen te laden. Zij
was op de terugreis van Sourabaia, waar zij een drijvend dok van 4000 ton had
afgeleverd. Den 11en vertrok zij naar Quelimane om een Noorsche stoomboot naar
Durban te sleepen.

St. Nicolaasfeest van Nederlanders te Sydney (zie bijschrift).

Jan van Riebeeck.
Bij S.L. van Looy te Amsterdam is verschenen D e S t i c h t e r v a n H o l l a n d s
Z u i d -A f r i k a J a n v a n R i e b e e c k door dr. E.C. G o d é e M o l s b e r g e n ,
oud-hoogleeraar in de geschiedenis aan Victoria College te Stellenbosch.
Het werk is versierd met 26 portretten, platen en kaarten, afbeeldingen van met
zorg uit archieven en musea bijeengezochte stukken en met zijn kloeke letter en
degelijk papier een uitgave, die er voortreffelijk uitziet.
De bevoegde schrijver heeft zijn studie breed opgezet en nauwgezet de bronnen
geraadpleegd.
Voor de geschiedenis van Jan van Riebeeck en daarmede voor die van Zuid-Afrika
is dit ongetwijfeld een werk van groote waarde.
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Coer's liederen van Groot-Nederland.
De Vereeniging Het Nederlandsche Lied heeft aan hare leden weer een bundel
L i e d e r e n v a n G r o o t N e d e r l a n d , v e r z a m e l d d o o r F.R.C o e r s F r z n .
(C.M.B. Dixon & Co., Apeldoorn), gezonden en wel U i t d e n ‘N e d e r l a n d t s c h e
G e d e n c k -c l a n k ’ v a n A d r i a n u s Va l e r i u s (1626). Z e v e n d e r e e k s ,
bestaande uit: Wilt heden nu treden. - Maraen, hoe moogt gy spies en lans. - 't
Spaensche gedrocht met haer gespuys. - Batavia, ghy syt de Bruyd. - O Heemskerck.
- Myn ziele treur'. - Waer dat men sich al keerd. - G'lyck 't eelgesteent. - Landsaten
altemael. - Sullen ons verbluffen.
Met de achtste en negende reeks zal de uitgave Liederen van Groot-Nederland,
verzameld door F.R. Coers Frzn. alle liederen uit den Nederlandtsche Gedenckclank
van Adrianus Valerus (1626) bevatten.

St. Nicolaasavond te Sydney.
De te Sydney gevestigde of tijdelijk aldaar vertoevende Nederlanders hebben op 5
Dec. 1912 in het door onzen landgenoot Gerard Simons gehouden restaurant ‘Holland
House’ een feestmaaltijd ingericht. Op bijgaande foto ziet men midden op tafel een
groote Santa Klaus, geflankeerd door een Hollandschen boer op klompen, terwijl
rood-wit-blauwe linten, vlaggetjes en bloemen het nationaal aanzien der tafel nog
verhoogen. De aanzittenden zijn, van links achterom de tafel naar rechts gaande:
Erzey, ritmeester Ned. Ind. leger; Sardeman, Gouvts.-veearts, Java; Huber, waarn.
Consul der Nederlanden; K. Moens, c.-i., vertegenwoordiger der
Telefunken-Maatschappij; J. van Waterschoot van der Gracht, m.-i., toegevoegd aan
Dr. Mawson's Zuidpool-expeditie; J.H. Cohen Stuart, vertegenwoordiger in Australië
der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij; Schultz, kapitein der artillerie, Ned. Ind.
leger; Van Oosterzee, beambte der K.P.M.; N. Paling, vice-consul der Nederlanden;
C.W. Hissink, beambte der K.P.-M.; Van Dulm, paardenarts, Ned. Ind. leger; M.P.
Cordia, beambte der K.P.M. Op den achtergrond staan de heer en mevrouw Simons.
Wederom moeten eenige bijdragen en de Nieuwe Ledenlijst tot een volgend nr.
blijven liggen. Red.
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In 't zicht der Derde Vredesconferentie.
‘Wat is er van den nacht,
Wachter! welk een dag wordt aan de kim gewacht?’
(Is. DA COSTA.)

Een man van buitengemeene gaven, blakende van vaderlandsliefde, met een diep
besef der menschenwaarde, en een hart vol liefde voor den naaste, heeft den toren
beklommen, staat op den uitkijk. Het Oosten ziet bloedrood van den oorlogsbrand,
kanongebulder rommelt door de lucht, jammerkreten dringen snijdend tot hem door.
Om hem is het nacht, een nacht van ongewisheid, van onrust. De politieke hemel om
hem heen is vol nevelen; wantrouwen, zelfzucht, nijd dwarrelen over de oppervlakte
en doen angstig de vraag rijzen: welke oogst te verwachten is, of onder die atmosfeer
het onkruid welig wassen zal en het goede zaad verstikken? Schoone beloften, die
door den politieken wind als zand verstuiven; de willige, beschermende hand lam
geslagen door politieke berekening of zelfzuchtig streven!
Maar één ster flikkert aan den hemel, het schijnt de top van een nog onvoltogen
paleis, van een tempel, die schoone beloften voor de toekomst bergt, - en daarachter
ziet onze man op den uitkijk den weerschijn van een verscheiden dag vol zonnige,
bloeiende weelde, van louter levenskracht. Het is het Holland der 16e en 17e eeuw
met zijne Oranjehelden, zijne Huygenzen, Spinoza, Rembrandt, Vondel, Grotius, De
Witt, zijn Koning-Stadhouder, toen, volgens de woorden van Potgieter ‘de weegschaal
der volkeren van Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de
hollandsche maagd, aan hunne zijde op het regtsgestoelte gezeten, wierp er mede
haar oorlogszwaard of haren olijftak in, en deed door deze bijwijlen den evenaar
overhellen.’
Dan waart zijn blik weer over een troostelooze vlakte, aangetast door het ongedierte
der slapheid, der verwaarloozing, der behagelijke rust.
Doch het oog weder getrokken tot die flikkerende ster, die lichtende stip in de
duisternis, waarop zijn hoop gevestigd is, ontwaart hij een Nieuw-Nederland en een
Nieuw-Indië: Een Nieuw-Indië - ‘een opbloei die zich uit in oversnelle toeneming
van uiten invoer, in oversnelle toeneming van scheepvaartverkeer, in een
havenvergrooting van Makassar die al de helft te klein is vóór ze nog is uitgevoerd,
in een terugslag tevens op het spoor- en scheepsen verdere vertier van Java zelf.
Overal komen handen en harten, geld en breinen, te kort.’ Een Nieuw-Nederland ‘het Nederland van de twee jongste schepen der Koninklijke Hollandsche Lloyd en
van de nieuwe “Statendam”; het Nederland van het Koloniaal Instituut; het Nederland,
dat het jaar 1913 met beide handen wenscht aan te grijpen om te toonen, dat het geen
Volendammer op klompen en geen Oom Stastok in oortjesband is, maar een levend
jong volk, dat terug wil naar den eersten rang.’ - ‘Zie naar land- en tuinbouw, handel
en industrie, naar vogel- en landschapkennis, naar ingenieurswerk, muziek,
monumentenzorg, tooneel, musea, zending, vakscholen, bouwkunst, - voor elk terrein
kunt ge verbetering (soms zelfs blakenden voorspoed) en energieke namen noemen.’
- ‘Bij allen staatkundigen strijd van binnen, houden wij eendracht naar buiten. Een
onmisbaar goed in dezen internationalen tijd.
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Uit alle hoeken der aarde gist de overtuiging, dat tegen den anarchischen toestand
der wereld iets moet worden gedaan; dat het gelukken zou, nu gelukken zou, als maar
een der staten vooruittrad en de leiding nam. Wie?
Het antwoord brandt bij velen. Want één land is er, waarheen, in dit jaar 1913,
door het vredespaleis de blik wordt getrokken van millioenen.
Doch Holland aarzelt. De burgers zien naar de kamers; de kamers zien naar de
regeering; de regeering ziet naar de commissie tot voorbereiding van de
vredesconferentie van 1915; de commissie, rustende, ziet al die rustigheid der anderen
aan met rust.
Alleen een warme golf van publieke meening kan dat ijsvlak aan het kruien
brengen. Dit boekje wil
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medestuwen. Het preekt, dat vóór het eind van 1913 ons land, na tweehonderd jaar
verval, zijn internationale rol moet hebben herwonnen.’
Met deze laatste woorden leidt Mr. C. van Vollenhoven het boekje in: D e
E e n d r a c h t v a n h e t L a n d dat opent met een herdruk van zijn bekend
Gidsartikel, hetwelk het Algemeen Nederlandsch Verbond, opgewekt door dat warme,
vaderlandslievende woord, den heer Jhr. Mr. Dr. B. de Jong van Beek en Donk deed
uitnoodigen een werk samen te stellen, waarin plaats was voor een herdruk van dat
artikel naast tal van opstellen en uitspraken van de meest gezaghebbenden op het
gebied van internationaal recht, in 't bijzonder betrekking hebbend op de vraagstukken
der handhaving van scheidsrechterlijke uitspraken, eener internationale politie of
strijdmacht. ‘In 't Zicht der Derde Vredesconferentie’ is de titel van het lijvig boekdeel,
met zooveel zorg door den heer De Jong van Beek en Donk bewerkt, dat nog meer
de aandacht verdient van een ieder, die in het onderwerp belang stelt.
In een meer populair boekje, uitgegeven bij de firma Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage, herhaalt Mr. C. van Vollenhoven wat de roeping is van Nederland.
‘Toen de president der Vereenigde Staten in 1910 een aantal mogendheden
raadpleegde over het plan van een politievloot voor den wereldvrede, heeft elf
maanden lang niemand geweten, of ook Nederland was gepolst; en toen, eindelijk,
de Gids van November 1911 dit kwam onthullen, heeft geen der beide kamers
gevraagd, welk bescheid Nederland aan Amerika heeft gegeven.’
...‘Rusland verwekte de conferentie van 1899, Roosevelt die van 1907. Maar nu
- ik keer het woord van Joseph Chamberlain om - nu is de dag der k l e i n e naties
gekomen; de derde conferentie moet niet enkel worden rondgeboodschapt door, ze
behoort met een eigen program te worden toegerust door, met een eigen daad te
worden ingezet door, te worden aangesticht en opgeroepen door: W i j
W i l h e l m i n a .’
...‘Aan de vredesconferenties meer dan iemand de hand te houden is niet onze lust
of onze vrijheid, maar onze internationale p l i c h t . Als Rusland in 1913 niet tijdig
om het bijeenroepen van de internationale commissie van voorbereiding denkt, moet
Nederland porren. Behoorlijke frissche voorstellen te hebben, daardoor van onze
plaats in die commissie zeker te zijn, en in de commissie dan ook die voorstellen als
mannen te verdedigen, is onze eerezaak. En hebben wij aan het voorbereidingswerk
cachet weten te geven, dan zullen wij ook ter conferentie doortasten. Zoo volgt alles
het een uit het ander...’
‘Maar zijn bezieling moet al dit volhardend streven opdoen uit de wetenschap, dat
wij tot roem terug kunnen keeren door een internationale rol van nu.’
De verleiding, om meer aanhalingen uit het boekje te doen, is groot, maar het is
een boekje, dat weinig kostbaar is, slechts 97 bladzijden groot, ruim gedrukt, en dat
ieder Nederlander zich behoort aan te schaffen, te lezen en te herlezen, en mede te
werken om het te vervormen tot een d a a d .
C.R. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.
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J.W. Doyer. †
De heer J.F. Hoogesteger, lid van het A.N.V. te Stockholm, schrijft ons:
Het is mij een droeve plicht U het overlijden mee te deelen van Uwen
vertegenwoordiger te Stockholm, Overste J.W. Doyer. Een oogenschijnlijk niet
ernstige ongesteldheid was een korte voorbereiding voor het sterfbed, dat op de
operatie volgde. Geen der leden van onze Hollandsche kolonie had dezen slag
verwacht, en zeker allerminst zijn trouwe gade, waarmee hij slechts enkele jaren in
den echt vereenigd was. Nog beseffen wij niet het groote verlies, dat ons door zijn
heengaan heeft getroffen, maar eerst later zal ons duidelijk worden, dat zijn warme
vaderlandsliefde, zijn bezielend woord en oprecht gemoed een band heeft gelegd,
die nu zoo plotseling en op zoo smartelijke wijze is verbroken.
Zoover zijn krachten dit toelieten was hij steeds een voorbeeld van energie en
werklust, en waar hij kon trad hij op als een warm pleitbezorger voor de belangen
van het A.N.V. en de eer van ons vaderland.
Voor zijn echtgenoote, in Zweden geboren, was hij een niet te vervangen steun,
en voor de hier aanwezige Hollanders een vriend, wiens nagedachtenis door den tijd
slechts te dieper en reiner in onze ziel zal leven.
Overste J.W. Doyer is geboren te Deventer, den 7 December 1859.
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Ingang der Katakomben.

De Nederlanders en de Katakomben te Rome.
Van eeuwen her hebben Noord- en Zuid-Nederlanders veel belangstelling getoond
in de heerlijke overblijfsels der Oudheid die te Rome gevonden worden.
Talrijk zijn steeds de vrome bedevaartgangers geweest die uit dit land te voet
gewandeld zijn naar de eeuwige stad om te bidden bij de graven der Apostelen. Welke
Nederlander kan, zich ophoudende in de stilte van den kloostergang bij St. Jan van
het Lateraan, nalaten te denken aan den H. Willebrordus, den eersten bisschop van
Utrecht, aan den H. Bonifacius, die voor de kerstening onzer voorouders het leven
liet, en aan zoovele mannen van liefelijke nagedachtenis, die op die plek vertoefd
hebben?
Hoevele Nederlandsche geleerden hebben een bezoek aan Rome als het toppunt
van hunne wenschen beschouwd en zich daar onuitsprekelijk verheugd in de
aanschouwing van de monumenten uit het klassieke tijdperk! Hoevele Nederlandsche
schilders en beeldhouwers zijn naar Rome opgegaan om daar nieuwe bezieling,
nieuwe uitdrukkingsvormen voor hunne kunst op te doen!
Ook wat de gedenkteekenen van het Oud-Christelijke tijdperk betreft, de
katakomben en hare muurschilderingen, de sarkofagen, mag de belangstelling die
Nederlanders er voor aan den dag gelegd hebben geroemd worden.
De Rossi heeft in de katakombe van Kallistus de beroemde pausenkrypt
teruggevonden. Honderd-een-entwintig stukjes marmer die onder puin en stof
bedolven hadden gelegen, voegde hij zoodanig bijeen, dat het opschrift van paus
Damasus te voorschijn kwam, waardoor de ontdekking tot zekerheid werd verheven.
Geniale vondst! De Rossi is daarbij krachtig geholpen doordat de volledige tekst
van dit opschrift, het ‘Hic congesta jacet’, enz. bekend was. Wie had, op grond van
een oud handschrift, dien tekst afgedrukt? Dit had een Nederlandsch geleerde, Janus
Gruterus, in zijn ‘Corpus inscriptionum’ van 1616 gedaan. Buchelius, een bekend
Nederlandsch humanist, die te Leiden de lessen van Justus Lipsius had gevolgd, heeft
in de jaren 1587/'88 Rome bezocht. Blijkens zijne reisbeschrijving, voor een tiental
jaren door Rodolfo Lanciani uitgegeven, heeft hij levendige aandacht geschonken
aan opschriften, zoowel Christelijke als andere. Dat zijne belangstelling zich ook
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verder uitstrekte, valt af te leiden uit zijn bezoek aan de katakombe van Domitilla,
waar hij zijn echt-Nederlandschen naam Buchell geschreven heeft boven het bekende
tafereel van de Wijzen uit het Oosten.
Uit schriftelijke getuigenissen van de veertiende eeuw en later weten wij, dat
Nederlandsche pelgrims bij het bezoeken van de ‘zeven kerken van Rome’ geregeld
ook in de kerk van San Sebastiano kwamen. De katakombe van welke de ingang
zich in deze kerk bevindt, is de eenige geweest, die in de middeleeuwen altijd bekend
en toegankelijk is gebleven. Men bezag de krypt achter het koor, waar het heette dat
48 pausen begraven lagen; ook den put, waarin de overlevering meldde dat het
stoffelijk overschot van Petrus en Paulus tijdelijk bewaard was geworden. Verder
daalden sommigen af in de onderaardsche begraafplaats. Men verzekerde, dat daar
3 mijlen in de lengte en in de breedte alles uitgehold was, en dat er zeven duizend
martelaren begraven lagen.
Wel moeten onze voorouders in die donkere diepten met verwondering hebben
rondgezien! Zonder stichting ging dit echter niet aan hen voorbij. Hun-
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ne denkbeelden omtrent de werkelijke historische beteekenis van hetgeen zij daar
aanschouwden, mogen zeer vaag zijn geweest, één ding begrepen zij volkomen: dat
zij de graven bezochten van Christelijke mannen en vrouwen, die hunnen Heer
beleden hadden in tijden van vervolging. Na het jaar 1578, dat van de eigenlijke
wederontdekking van het onderaardsche Rome, veranderde de zaak in zooverre dat
men in een ander gedeelte van de katakomben afdaalde, waar meer muurschilderingen,
opschriften en beeldhouwwerken te bezichtigen vielen. In 1593 schreef Henricus
Corvinus, apotheker uit Delft, zijn naam op den wand in de katakombe van Domitilla;
in 1601 Pieter Bloem uit Amsterdam en zekere Theodorus Angenrae, die er de
treffende woorden waarmede Ps. 70 aanvangt aan toevoegde: ‘in te domine speravi’
(op U Heer heb ik mijne hoop gevestigd). Verder vinden wij daar bij hetzelfde jaartal
1601 de namen van Dierick Angenrae van Venlo, Ghysbrecht van Vianen uit Utrecht
en Gerriet Willemsen van Amsterdam.
Geen geringe vermaardheid heeft de Vlaming Philips van Winghe verworven, de
eerste die ernstig getracht heeft van de muurschilderingen in de katakomden getrouwe
teekeningen te vervaardigen, teekenindie aan Antonio Bosio, den auteur van het
schitterende werk ‘Roma sotterranea’ van 1632 zekere diensten hebben bewezen.
De redenen waarom onze voorouders voor de katakomben zooveel belangstelling
koesterden waren dus drie in getal: sommigen beschouwden ze als een schatkamer
van opschriften, d.w.z. van gedenkteekenen waaruit de geschiedenis van Rome in
het klassieke tijdperk kan gekend worden; anderen zochten er de aandoenlijke
getuigenissen der vroomheid van een voorgeslacht, dat in den tijd der groote
worsteling tusschen heidendom en christendom de zijde van Christus, den
Gekruisigde, gekozen had; wederom anderen gevoelden er de waarde van uit
archeologisch en kunsthistorisch oogpunt.
Zijn dit welbeschouwd niet dezelfde redenen, waarom de katakomben ook ons
aantrekken? Vooral dan, meen ik, zijn wij op den rechten weg om de beteekenis der
katakomben te verstaan, als onze belangstelling niet éénzijdig, maar veelzijdig is,
als wij ze weten te waardeeren èn uit algemeen geschiedkundig, èn uit godsdienstig
èn uit kunsthistorisch oogpunt; als wij beseffen, dat zij ons in onmiddellijke aanraking
brengen met het Christendom der eerste eeuwen, dat juist om de genoemde redenen
te zamen zooveel aanspraak heeft op onze bewondering, onze dankbare vereering.
Volkomen terecht schreef Wilpert: ‘Die Katakomben-gemälde sind die ältesten,
vollig unverändert gebliebenen Aeusserungen der christlichen Lehre und Kunst’.
Hier aanschouwen wij, wat Christus de Verrezene in het hart en leven der oudste
christenen beteekende, hoe zij met hem den dood niet vreesden, omdat zij verwachtten
met hem op te staan. Hoe zinrijk is dit alles voorgesteld in de figuren van Noach met
de Ark, van Daniël in den leeuwenkuil, van Jonas en het zeemonster, van de drie
godvruchtige jongelingen in den vurigen oven, alles uitgedrukt met die terughouding
die de goede smaak oplegt. Ontvangen wij hier geen nieuw inzicht in de ware, de
innerlijke gevoelens van de beste Christelijke schrijvers uit dien tijd, wier werken
voor ons zijn bewaard gebleven? Verstaan wij er Clemens Romanus niet beter door,
en Tertullianus? Ook Cyprianus en Ambrosius? Wat kan ons meer boeien dan dat
Christendom der eerste eeuwen, toen het Romeinsche rijk nog bestond, toen de
klassieke scholen nog bloeiden, toen in den geest van de beste en edelste aanhangers
van Jezus Christus de eeuwenoude beschaving van Griekenland en Rome geadeld
was door de heilige leer van het Evangelie?

Neerlandia. Jaargang 17

Is dit ook niet het Christendom geweest van de martelaren? Van St. Caecilia en
van St. Agnes? Van de heiligen Cornelius, Felix en Adauctus, van Agapetus en
Felicissimus en anderen, die om Christus' wil een gewelddadigen dood gestorven
zijn, en wier begraafplaats in de Katakomben is wedergevonden?
Sedert eenigen tijd tracht men te Valkenburg in Limburg een zooveel mogelijk
getrouw beeld van dit ‘onderaardsche Rome’ te geven. De gelegenheid hiervoor was
bijzonder gunstig. De aanleggers toch hadden de beschikking over de uitgebreide
rots bij het oude stadje. Daarin werden diepe gangen en kamertjes aangebracht,
volkomen gelijkend op die te Rome waarin de oude Christenen hunne dooden hebben
bijgezet. De merkwaardigste gedeelten der katakomben van St. Kallistus, St.
Domitilla, St. Priscilla enz. zijn hier in overeenkomstige afmetingen, met al de
bijbehoorende muurschilderingen, opschriften, enz. tot in de kleinste bijzonderheden
nagevolgd. Een echt Nederlandsch werk! Het geheele plan is door een Nederlander
uitgedacht en Nederlandsche krachten hebben het uitgevoerd op Nederlandschen
bodem. Wel sympathie verdient het pogen om ons die sprekende, door de
Voorzienigheid voor ons bewaarde, overblijfselen van het oudste Christendom door
eene reproductie nader te brengen. Niet ieder komt het gelegen eene reis te doen naar
de schoone stad aan den Tiber, waar de voetstappen rusten zoowel van Cicero en
Julius Caesar als van de apostelen Petrus en Paulus. Maar loffelijk is de begeerte om
juiste inlichtingen te ontvangen omtrent de allermerkwaardigste zaken die dit oudste
middelpunt der Christenheid te zien geeft. Aan dit verlangen wordt hier
tegemoetgekomen. Wat anderen trachten te bereiken door een boek of plaatwerk,
dat wordt hier nagestreefd met de aanschouwelijke voorstelling, met eene reproductie,
waarin het oorspronkelijke zoo getrouw mogelijk, laat ons zeggen met Nederlandsche
nauwgezetheid en Nederlandschen ernst wordt weergegeven. Hulde mag gebracht
worden aan de gelukkige leiding van den grooten Nederlandschen bouwmeester Dr.
Cuypers, den voorzitter der Archeologische commissie van advies, die aan de
verwezenlijking van het plan zulk een groot aandeel had. Een woord van waardeering
verdient tevens de familie die zich voor dit werk zulke aanzienlijke financieële offers,
offers ook aan tijd en krachten getroost.
Reeds worden de ‘Romeinsche katakomben te Valkenburg’ door duizenden bezocht.
Geen wonder, want er valt veel merkwaardigs te zien en veel te

Neerlandia. Jaargang 17

77

De Ciciliakapel in de Katakomben van Kallistus.

Schilderingen uit de Sacrementskapel A 3.
Christus en de Samaritaansche Vrouw.

Neerlandia. Jaargang 17

Schilderingen uit de Sacrementskapel A 3.
Mozes slaat water uit de rots.
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leeren. De kweekelingen van het middelbare en hoogere onderwijs mogen worden
aangemoedigd er heen te gaan.
Dezer dagen meldde ‘De Tijd’, dat de heer J. Diepen te Valkenburg, van wien het
plan is uitgegaan, dezen winter te Rome vertoevende, in vereeniging met een anderen
Nederlander, Dr. Eugenius van Doorn, in de katakombe van Kallistus eene
muurschildering heeft ontdekt.
Het zou heerlijk zijn als Nederlanders op dit gebied, waar nog veel te onderzoeken
valt, weder gingen meêspreken.
Leiden.
F. PIJPER.

Buitenland
Verslag uit Australië over 1912.
De oudejaarsavond van 1912 bracht in Perth een aantal Hollanders te zamen, zooals
nimmer te voren in West-Australië gezien was. Het getal onzer landgenooten neemt,
door meerdere bekendheid met het land, door woord en schrift verbreid, langzaam
maar zeker toe, en de stroom dergenen die de vaderlandsche kusten verlaten om
elders hun geluk te beproeven wendt zich ook gedeeltelijk naar deze streken der
aarde, die door onze voorvaderen werden gewogen maar te licht bevonden om de
moeite te loonen op den bodem de Hollandsche driekleur te planten. En het uiterlijk
aanzien, vooral van dit westelijk deel van dit vasteland, vergeleken bij de parelen
die Nederland in den loop der eeuwen aan zijn kroon gehecht heeft, en ook bij het
liefelijk natuurschoon dat onze lage landen zelf bieden, rechtvaardigde dat oordeel;
maar Australië bezit schatten in zijn mineralen en de vruchtbaarheid van den
maagdelijken grond, die groote stoffelijke welvaart beloven.
Het was een gezellige avond, die 31ste December 1912, waarop de 25 tot 30
Nederlanders elkander alle mogelijke geluk en voorspoed toewenschten in het vreemde
land voor 1913, het jaar dat het glorierijke herdenkings-eeuwfeest van Neêrlands
herkregen vrijheid en onafhankelijkheid is. Voor de meesten onder ons was deze
sylvesteravond de eerste, gevierd zonder de Hollandsche huiselijkheid van goed
verwarmde vertrekken, terwijl buiten de wintervorst hoogtijviert.
Dronken werden gewijd aan H.M. Koningin Wilhelmina en Haar Huis, en aan
onzen Consul-Generaal, den warmen vaderlander, en zijn werk, de oprichting van
het Koningin Wilhelmina Onders euningsfonds voor Nederlanders in Australië, die
niet dien voorspoed hebben gevonden in de Antipodes, die zij in jeugdige geestdrift
verwacht hadden, herdacht, en het fonds in de algemeene belangstelling en den zoo
noodigen steun aanbevolen.
Uit het verslag over de 12 maanden van 1 Juli 1911 tot 30 Juni 1912 blijkt dat van
de rente van het nu gevestigd kapitaal dat nog klein is, eenige ouden van dagen
ondersteuning genieten, die echter verre van toereikend is.
Verder ontbrak het niet aan de vaderlandsche liederen en dat men, hoewel uit de
verschillende streken van Holland komende, en op verschillende scholen en op
verschillende tijden onderwijs ontvangen hebbende, toch allen die zelfde liederen
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kende en uit volle borst meezongen (met hoeveel toewijding werd het ‘Holland,
dierbaar land der Vaad'ren’ aangeheven), wekte het bewustzijn, dat wij zijn van denze
fden stam en die, vooral in den vreemde, elkaar als de kinderen van één gezin bijstaan
waar dit noodig is.
Het Kerst- en Paaschfeest brengt de Hollanders die er toe in de gelegenheid zijn
naar de hoofdstad Perth om zich daarna weer in alle richtingen mijlen ver over het
land te verspreiden.
Werk is hier in overvloed maar het blijft raadzaam dat men zorge niet naar vreemde
te landen te reizen zonder van eenig geld voorzien te zijn om ten minste eenige weken
in het onderhoud te kunnen voorzien. Alle begin is moeielijk, vooral wanneer
onbekendheid met de taal des lands de moeielijkheden vergroot, maar men gevoelt
zich minder hulpeloos met den sleutel, die alle deuren opent, in den zak.
Met vreugde mag het vermeld worden, dat de Federale Regeering van Australië
een wet heeft aangenomen, die met recht ten voorbeeld aan Europa kan gesteld
worden, namelijk de Staatspensioeneering op 65-jarigen leeftijd en ook voor zieken
die niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Ieder Britsch onderdaan, die daarvoor
in de termen valt, kan op genoemden leeftijd een pensioen, groot 6 gld. per week,
erlangen. Hoewel er nog leemten in die wet zijn, die door tijd en ondervinding
aangevuld moeten worden, kan het niet ontkend worden, dat een land welks wetgeving
gericht is op het stoffelijk welzijn zijner inwoners, de beste krachten voor zich zal
behouden.
Mogen binnen een niet te lang tijdsverloop, allen die tot ons volk behooren en
zich in Australië bevinden, zich bij het A.N.V. aansluiten en daardoor den band, die
hen aan het vaderland bindt, nauwer toehalen.
ANNA SEMMENS,
Vertegenwoordigster van het A.N.V. voor West-Australië.
C l a r e m o n t , 10 Jan. 1913.

Buitenlandsche aansluitingen.
De bond van Nederl. Technici te B i n g e n heeft zich bij het A.N.V. als Zelfst.
Stud.-Afd. aangeslolen. Secretaris is de heer P.B.J. Crame.
- De Hollandsche club te Menton heeft in haar laatste vergadering besloten zich bij
het A.N.V. aan te sluiten en te trachten zich uit te breiden tot een Afdeeling R i v i e r a .
Secretaris is de heer Leo van Went, Café National, Menton.
- Met de Hollandsche club te K e u l e n worden onderhandelingen gevoerd over
aansluiting.
- Uit D e n v e r (Colorado) en V i r g i n i a kwamen berichten in, dat aldaar pogingen
worden aangewend om tot oprichting te komen van Zelfst. Afdeelingen van het
A.N.V.
Voorwaar belangrijke teekenen van leven.

Nederl. Handel met Perzië.
Economische verslagen, de bijlagen van het Weekblad voor Handelsberichten, wijdt
een zijner laatste nummers aan een verslag van den Handel met Perzië.
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Onderstaand staatje is een uittreksel uit het overzicht dat wordt gegeven van den
invoer uit verschillende landen in Perzië over de jaren 1909/'10 en 1910/'11.
Men kan daaruit zien, dat de invoer van Nederland in Perzië over het tijdvak
1910/'11 aanzienlijk is toegenomen1).

Aardewerk

1909/'10
-

1910/'11
1056

Boekwerken

48750

60335

Boter in blik

120

250

Drogerijen

-

90

Garens

-

700

Groenten (verduurzaamde) 995

1050

Muziekinstrumenten

-

44

Kantwerk

-

140

Katoenen

89895

225642

1) De cijfers beteekenen de waarde in krans, 1 krans = 21,5 cent.
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Kleedingstukken

-

1800

Koperwerk

-

3360

Kramerijen

3903

6133

Lederwerk

13860

54900

Melk

310

600

Meubelen

-

715

Papier

1032

10850

Plantaardige stoffen

1770

2703

Parfumeriën

104

427

Rijtuigen, automobielen

1087

1744

Schepen

-

130000

Sigaren

6812

10423

Sigaretten

1040

1320

Suiker

-

170

Suiker (Poeder)

32500

45080

Suikerwerken

430

930

Thee (witte)

96132

301460

Thee (andere soorten)

304790

659192

Touw

-

70

Tulle

-

600

Vleesch

864

1390

Wollen

360

1264

Wollenstoffen

-

5010

Wijn, likeuren

3520

4450

Zijdenstoffen

560

1300

Opmerkelijk is de groote vermeerdering op boekwerken, katoenen, lederwerk,
suiker, thee, maar vooral op schepen, waaruit men de gevolgtrekking zou kunnen
maken dat ook in Perzië de Nederlandsche scheepsbouw de voorkeur krijgt, want na
Rusland met 197310, volgt Nederland met 130000 de andere landen ver achter zich
latende.
In aanmerking genomen den tegenwoordigen economischen toestand in Perzië
mag Nederland over het algemeen tevreden zijn met bovenstaand overzicht.

Afdeeling Bremen.
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Aan het jaarverslag is het volgende ontleend:
De Afdeeling ging in ledental vooruit en telde op 1 Jan. 1913 30 leden.
Het jaar 1912 kenmerkte zich door eene tamelijk geregelde opkomst der
zoogenaamde ‘stamgasten’, steeds heerschte er gezelligheid onder de leden.
Ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana werd eene buitengewone
bijeenkomst gehouden, waarvoor wedstrijden in kaart-, domino-, schaaken
sjoelbakspel uitgeschreven waren en welke avond in geestdriftige stemming gevierd
werd.
Koningins verjaardag kon helaas dit jaar niet door eene bizondere feestelijkheid
herdacht worden, daar toen de meeste leden door reizen of vacantie afwezig waren.
Het St. Nicolaasfeest slaagde ook ditmaal uitstekend. Nadat de kinderen door St.
Nicolaas en diens zwarte knecht onthaald en met geschenken verblijd waren, bleven
de leden met hunne dames en gasten nog urenlang gezellig bijeen.
De Boekerij mocht zich helaas evenmin als vorige jaren, in een druk gebruik
verheugen, daar slechts een klein aantal leden van deze gelegenheid gebruik maakten.
De heer F.W. Perizonius, secretaris der Afdeeling, schrijft nog:
Wij hadden op 8 Maart j.l. het overlijden te betreuren van onzen eere-voorzitter,
den heer H. von Gröning, vroeger Consul der Nederlanden, die door ziekte als
zoodanig ontslag aanvragen moest en die de club steeds met raad en daad steunde.
Enkele leden uit het bestuur vertegenwoordigden de Afdeeling bij de begrafenis; een
krans met de Nederl. kleuren was op de kist gelegd; het consulaat vlagde halfstok.

Uit Genua.
Aan een schrijven van onzen vertegenwoordiger te Genua, is het volgende ontleend:
In Italië is eene beweging ontstaan, waarvan de voormannen het daarheen zoeken
te leiden, dat er eene Rijksbelasting geheven zal worden van opschriften in vreemde
talen op uithangborden e.d. Weten de lezers van Neerlandia al, dat in deze de
Italiaansche gemeente Pontebba is voorgegaan? Het mooiste van het geval is echter,
dat de opbrengst dier Gemeentebelasting in haar geheel gestort wordt in de kas der
Italiaansche zustervereeniging van het A.N.V.
In het eerste nummer van den nieuwen jaargang (1913) der Florentijnsche Scena
Illustrata komt een aardig artikel voor over ons land, ‘het land der tulpen en der
molens’, zooals de schrijver, Mario Foresi, het noemt. Vijf fraaie, gekleurde, hoewel
ietwat popperige plaatjes verrijken den tekst.
De schrijver beperkt zich tot de overbekende algemeenheden, die steeds de
grondstof vormen, waaruit beknopte beschrijvingen van Nederland en de Nederlanders
samengesteld worden. Alleen het navolgende gedeelte acht ik waard om (vertaald!)
onder de oogen der lezers van Neerlandia gebracht te worden:
...‘Evenmin noeme men den Chineeschen muur een bewonderenswaardig
bouwwerk! Hij is een even groot als onvernietigbaar bewijs van de verregaande
domheid der 300 millioen menschen, die hem optrokken, en heeft nooit beantwoord
aan het onedele doel, waaraan hij zijn ontstaan te danken had. Breng eens 300 millioen
Hollanders bijeen, en inplaats van hun toevlucht te nemen tot een muur, die hen van
de Tartaren scheidt, zouden zij alle hinderlijke Tartaren van den aardbol hebben
weten te vegen. Breng 300 millioen Hollanders bijeen, en zij zullen den Chineeschen
muur overbrengen naar de Straat van Gibraltar, er daar een dijk van maken, de

Neerlandia. Jaargang 17

Middellandsche Zee leeg pompen en de vuurspuwende kraters van den Vesuvius en
den Etna onder water zetten en uitdooven!
Ontegenzeggelijk bijzonder vleiend, maar die mijnheer Foresi schijnt een
grappenmaker te zijn!
Voorts kan ik U nog berichten, dat het bestuur der ‘Nederlandsche Vereeniging’
alhier, sedert korten tijd is samengesteld als volgt:
H.C.F. Hennig, Consul-Generaal der Nederlanden, voorzitter; J.M. Hosang,
onder-voorzitter; E.G. Jacobson, secretaris; G.H. van Straaten, penningmeester; Sj.
Schamhart, bibliothecaris.

Japansch-Hollandsche Vereeniging.
Op aansporing van graaf Okoema, is te Tokio eene Japansch-Hollandsche Vereeniging
in het leven geroepen.
Het doel der Vereeniging is de bevordering van het onderhouden der betrekkingen
tusschen beide volkeren. Graaf Okoema werd tot voorzitter gekozen en de
Nederlandsche gezant te Tokio, de heer Van Royen, tot eerevoorzitter benoemd.
De Vereeniging heeft besloten hare werkzaamheden te beginnen met eene
Japansch-Nederlandsche tentoonstelling op het bekende eilandje Desima. De
tentoonstelling beoogt inzonderheid de beteekenis uiteen te zetten van de
betrekkingen, die in vroegere tijden tusschen beide volkeren hebben bestaan.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
wekt elken Nederlander op tot het gebruik van Ne-
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derlandsche woorden en uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde,
waaraan men uit achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
wekt elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.

Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .
Naar aanleiding van de uit het buitenland ontvangen klachten en opmerkingen omtrent
het misbruik van vreemde woorden en het maken van taal- en stijlfouten in
Nederlandsche stukken, alsmede omtrent het gebruik van vreemde talen, waar
Nederlandsch had kunnen gebezigd worden, vestigt de Commissie er de aandacht
op, dat zij, door G r o e p N e d e r l a n d van het A.N.V. ingesteld zijnde, zich alleen
kan bezighouden met de bedoelde misbruiken enz. door N e d e r l a n d e r s begaan.
De Commissie herhaalt haar verzoek om opgaaf van degenen, die zich met het
correspondentschap willen belasten.
Zich aan te melden bij den secretaris, 2e Schuytstraat 247, 's-Gravenhage.

Brievenbus.
Aan de correspondenten.
Bij voortduring houdt de Commissie zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen
omtrent het misbruik van vreemde woorden, germanismen enz.
De J. te P. - Met Uw gewaardeerde opmerkingen zal rekening gehouden worden bij
het onderzoek, dat de Commissie instelt naar de in militaire stukken enz. gebezigde
taal.
***
Brieven uit Amsterdam aan een Nederlandsche fabriek in Limburg:
A m s t e r d a m , 1912.
Messrs N.V. Nederlandsche.........
Vijlen-Vaals.
.......................
Mijne Heeren!
Gelieve nota te willen nemen, eerst in Juli a.s. wordt U van contract stempelmerk,
inkt en Neu-Farbelin weer elk 70 kilo zooals altijd gezonden, U zult in elk opzicht
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veel vroeger benoodigd zijn, evenwel dan zeer tijdig bericht, indien geen vroegerer
opgave, dan zijn deze van contract in Hannover voorgemerkt, waarvan s.v.pl. goede
nota gelieve te nemen, het andere zal dan voor later gereserveerd blijven.
Inmiddels, Hoogachtend.
P.S. De aanmaak met het oog hierop de fabriek in Hannover zal uitgebreid worden,
hierdoor een tijd lang buiten werking en wij voor onze clientelen degelijk rekenschap
moeten houden, deze Heeren te kunnen leveren.
Messrs N.V. Nederlandsche.........
........................
Vijlen-Vaals.
Mijne Heeren!
Bijgesloten brief, die voor de Papierfabrieken der Firma....................., werd
abusievelijk Uw geacht adres gezonden, verzoeke zeer beleefd deze te willen
retourneeren., bij voorbaat mijnen dank, gaarne Uwe diensten, teeken, Hoogachtend.
Nog een:
...... ingeval na proeforder de steenen U bevallen en U genegen is aan ons Uw
Bedarf per jaar op te dragen, maken wij deze in voorraad, en kunnen deze dan telkens
direct na afroep leveren.....................
Geen wonder dat men Nederlandsch wel eens een raar taaltje noemt.

Holland op zijn malst.
Volgens Le Matin, zou een Antwerpsch onderzoeksrechter op een officieelen
Nederlandschen brief een antwoord gekregen hebben ‘dans le français le plus pur’
van zijn collega uit Breda. Deze zou bovendien den Antwerpschen rechter verzocht
hebben ‘de se servir désormais du français dans ses communications avec lui, a f i n
d e l e m i e u x c o m p r e n d r e ’.
Of dit laatste staaltje van Beulemanschen zinbouw op de rekening komt van Le
Matin of van den Bredaïschen rechter, zegt ons het geleerd blad niet. Maar ‘pur’ is
dat Fransch zeker niet.
In elk geval, of de Hollandsche rechter, of Le Matin, of alle bei maakten zich hier
belachelijk.
Dit stukje, overgenomen uit een der laatste nummers van het Gents(ch)e Volksbelang,
geeft de Commissie aanleiding tot de vraag, of het geen tijd wordt, dat van
Regeeringswege maatregelen worden genomen, opdat door de Nederlandsche
ambtenaren de Moedertaal worde geëerbiedigd, door haar te bezigen, waar zulks
mogelijk is.
Kelner of Stuart gevraagd voor zeer goede betrekking. Te bevragen.........straat...,
Winkel.
Kan 't nog gekker?
Daartegenover drukken wij met voldoening de volgende advertentie uit Het Vaderland
over:
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Hotel Wittebrug. Iederen Zondag ‘namiddagthee’ in de Hal. Muziek Krafft.
Onze dank! (Zie Neerlandia van Februari).

Aandacht voor Bulgarije!
Uit een brief van jhr. Ram, oorlogscorrespondent van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant aan de zijde der Bulgaren:
Nog deze aanhaling voor aanbidders van opschriften in vreemde talen:
‘De enkele landgenooten, die ik het voorrecht heb, persoonlijk te kennen, weten
hoezeer ik mij met bijna koppige halsstarrigheid verzet tegen de maligheid veler
mijner landgenooten, om onder het voorgeven, dat er zooveele vreemdelingen onze
straten bewandelen, den aard van hun bedrijf in de Engelsche of Fransche taal op
hun huis of winkelraam te vermelden. Ik heb met groote waardeering gezien, dat de
Bulgaren die dwaasheid niet kennen, zelfs niet te Sofia, waar toch vele vreemdelingen
wonen en komen.’

6 vragen aan het schrijvend en lezend Nederland door Meester
Constantijn.
1. Waarom gebruikt men toch d e s t i j d s als men i n d e r t i j d bedoelt?
2. Waarom heeft het vrouwelijk brieven-schrijvend Nederland zoo'n afkeer van
d a t (voegwoord), en het mannelijk hoofdartikelen-schrijvend Nederland van g e e n ,
dat dan door een wonderlijk achteraan hinkend n i e t vervangen wordt?
3. Waarom v l e i e n onze romanheldinnen zich neer in het gras, en vertoeven onze
romanhelden in w i j dsche zalen?
4. Waarom verklaart men over iets niet te willen uitw ij den, terwijl alleen uitw
e i den mogelijk is?
5. Waarom wil men iemand in het gevl e i komen, terwijl men toch met v l e i e r i j
niets wil te maken hebben?
6. Waarom is tegenwoordig alles h e f t i g en niets meer h e v i g ?
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Nederland

Nederland op zijn best.
De drie mannen, hier afgebeeld: (v.r.n.l.) J. van der Wielen, kapitein; Van der Put,
dekknecht en Peters, machinist van de sleepboot ‘IJmuiden’ hebben Maandagmorgen
17 Maart de 75 opvarenden van het Engelsche stoomschip ‘Eastwell’, dat door den
storm op een der pieren van IJmuiden was wrak geslagen en weldra zonk, allen gered.
Neerlandia brengt gaarne mede hulde aan de kloeke redders, aan de landgenooten
der Sperling's, aan de nazaten van het oude Hollandsche ras der zeevaarders.
***
Bij den voetbal-wedstrijd Holland-Engeland heeft Holland de vorige maand gewonnen
met 2-1.
***
Naar de N. Gron. Ct. verneemt, heeft de hoogleeraar dr. J.C. Kapteyn te Groningen
van de ‘Nation Canady’ te Washington, een instelling van den aard als de Academie
van Wetenschappen in Nederland, die 22, 23 en 24 April a.s. haar vijftig-jarig
jubileum plechtig herdenken zal, de vereerende uitnoodiging ontvangen, bij die
gelegenheid een wetenschappelijke voordracht te houden. Prof. Kapteyn verklaarde
zich daartoe bereid. Zijn voordracht, die hij in de Engelsche taal uitspreken zal, is
getiteld: ‘De bouw van het heelal’.
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De hoogleeraar komt 8 Mei a.s. van zijn reis naar Washington te Groningen terug,
om zich begin Juni naar Mount-Wilson (vlak bij Passadyna) in Californië te begeven.
Prof. Kapteyn zal daar medewerken aan het maken van plannen voor de sterrekundige
waarnemingen met den reuzenkijker van de sterrewacht aldaar van de Carnege
Institution.
't is reeds voor den zesden keer, dat Prof. Kapteyn deze reis zal gaan aanvaarden.
***
Mej. Wilma Knaap heeft bij den voordracht-wedstrijd der ‘Société Littéraire’ te
Parijs met algemeene stemmen den e e r s t e n p r i j s behaald. Zij was de eenige
vreemdelinge onder 73 mededingers. Deze overwinning pleit zeker wel voor het
groote talent onzer landgenoote.
***
Onzen landgenoot Dr. H.S. Hallo, w.i., electrotechnisch ingenieur, privaat-docent
aan de Technische Hoogeschool te Karlsruhe, is met ingang van 15 Febr. j.l. de titel
van Buitengewoon Hoogleeraar in de Electrotechniek aan genoemde Hoogeschool
verleend.
***
Een officier schrijft ons, dat onder deze rubriek in Neerlandia zelden iets over ons
leger wordt gezegd en verzocht daarom opneming van het volgende:
Bij alle legers werden de groote manoeuvres steeds tactisch en strategisch zóó
nauwkeurig voorbereid, dat men dienaangaande den oorlogstoestand dikwijls weinig
nabootste. De Nederlandsche Luit.-Gen. W.A.T. de Meester, commandant van het
veldleger heeft daarom een plan ontworpen om bij legermanoeuvres den
oorlogstoestand zooveel mogelijk nabij te komen. In September 1911 hebben onder
zijn leiding le groote manoeuvres met een treffen in Betuwe en Bommelerwaard
plaats gevonden, die door verschillende buitenlandsche officieren zijn bijgewoond
en een groot succes zijn geweest voor den ontwerper en eider der oefeningen.
Het daarop volgend jaar zijn de manoeuvres in Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk
en Engeland geschoeid op denzelfden leest als Generaal De Meester in ons land had
aangegeven.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
De secretaris dezer Afdeeling, de heer S. van Lier Ezn., Nassaukade, verzoekt ons
de aandacht der Amsterdamsche leden er op te willen vestigen, dat bij hem tegen 25
cent verkrijgbaar is het door de Stud.-Afd. Leiden uitgegeven bekende werkje van
J. Destrée met antwoord van den heer H. Meert: L e t t r e a u R o i .

Delft (Stud.-Afd.).
Het bertuur dezer Afdeeling is als volgt samengesteld: Cl. G. Driessen, voorzitter;
A. Brzesowsky, schrijver; M. le Cosquino de Bussy, penningmeester; mej. S.J.C.
André de la Porte, onder-voorzitster; J.H. Meijer, commissaris.
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's-Gravenhage (Jongel.-Afd.).
1 Maart hield deze Afdeeling haar jaarvergadering. Het jaarverslag en de rekening
en verantwoording spraken van groote tevredenheid. De aftredende voorzitter en 4
leden van het bestuur werden allen herkozen. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
C.A. Takken, voorzitter; S.F. Monhemius, ondervoorzitter; mej. J. van Emden,
schrijfster; H. Mondt, penningmeester; mej. E. van Geuns, mej. A.A. van Uije en de
heer A. Frankfurther.
Na de rustpoos hield de heer Mr. Dr. M.J. van der Flier een belangwekkende lezing
over: Het reizen en trekken van voorheen en thans.
Na een woord van dank aan den spreker sloot de voorzitter de vergadering.

Harderwijk en omstreken.
12 Maart gaf de bekende Vlaamsche toondichter en zanger Emiel Hullebroeck voor
deze Afdeeling een kunstavond.
Met geestdrift zong hij, zich zelf begeleidend, vele zijner meer en meer bekend
wordende liederen.
De zaal was vol en iedereen hoogst voldaan over den genotvollen avond.
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Hellevoetsluis (Jongel.-Afd.).
Deze Afdeeling gaf Zaterdag 8 Febr. een goed geslaagden propaganda-avond met
medewerking van de Jongel.-Afd. Rotterdam. Opgevoerd werd het tooneelstukje
‘Uithuizig’ van Leo van Holland, terwijl het verdere gedeelte van den avond werd
gevuld met piano- en vioolmuziek door mej. S. Haas en de heeren Wiesebron en
Crielaard; tot slot vertoonden zes dames, onder leiding van mej. E.W. Wessel een
‘levende groep’, die op een prentbriefkaart werd vereeuwigd.

Leiden (Stud.-Afd.).
Het bestuur der sub-Boeken-Commissie bestaat thans uit: Prof. Dr.-L. Knappert,
voorzitter; H.J. Smidt, secr.-penningm., Vischmarkt 6; mej. J.H. Grondhout; mej. B.
van Doesburgh; J.J. Romein en M. de Haan.

Maastricht (Jongel.-Afd.).
21 Jan. hield onze propagandist, Jhr. Von Bose voor deze Afdeeling een lezing over:
Wat wil het A.N.V. - Nederlandsch roeping in het verleden, 't heden en de toekomst
en Ons Volk.
Het gehoor toonde zich zeer voldaan.

Schiedam (Jongel.-Afd.).
Deze Afdeeling hield 18 Febr. een alg. verg. die goed bezocht was. Als bestuursleden
werden gekozen: W.J. Goslinga, voorzitter; mej. J. Norenburg, 2e voorzitster; mej.
T. Vegter, penningmeesteres; mej. D. Krijger, schrijfster, Vischmarkt 9; L.L. de
Brauwer, 2e schrijver.

Wageningen (Stud.-Afd.).
De secretaris schrijft o.m.:
26 Febr. hield de Vlaamsche dichter Pol de Mont voor deze Afdeeling een voordracht
over: ‘De Vlaamsche Poëzie van 1875’.
Als voorloopers werden vermeld: de oudere landgenooten, de schrijvers van ‘Van
Nu en Straks’, ‘Vlaanderen’, ‘La jeune Belgique’ en ‘De Nieuwe Gids’.
Van de ouderen dient in de eerste plaats genoemd te worden Guido Gezelle, die
had gestreefd naar eenvoud en volkskarakter. In de werken van den vroeg gestorven
Rodenbach vindt men de echte klassieke lijn, een sterken drang naar weten, wat het
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leven om hem heen omvat. Nu volgden de eigenlijke leiders van ‘De Beweging’:
Prosper van Langendonk, Hegenscheidt, Van Offel en de bekendsten en krachtigsten:
René de Clercq, dichter voor en over het volk, kenner van de natuur en het
boerenleven, Karel van de Woestijne, geheel zijn tegenstelling, bewust
woordkunstenaar.
Hetgeen Pol de Mont hoopte, n.l. zijn Vlaamsche dichters nader tot ons te brengen,
is hem zeer zeker gelukt. Iets hebben we echter gemist, n.l. eenige gedichten van
hem zelf.

Zutphen.
Deze Afdeeling heeft de goede gedachte gehad in vereeniging met de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen een avond te geven, waarop Prof. Kernkamp sprak over het
jaar 1813.
Er was in de zaal geen plaats onbezet, en de spreker werd na zijn boelende rede
langdurig toegejuicht.
Zutphen's klein koor onder leiding van den heer D. de Groote Jr. zong ter
afwisseling eenige toepasselijke liederen.
Dr. J. van der Hoeven dankte spreker en zangers voor den prachtigen avond en
bood den directeur een krans aan.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld als volgt: Dr. J. van der Hoeven,
voorzitter; mej. A.A. Labrijn, penningm.; D. Toekamp Lammers, secretaris; mej.
A.A. Henny, A. Michielse en M.G.A. Wennips, leden.

Vlaanderen
Een Nederlandsche gids voor Gent.

Gravenkasteel.

Een Gids voor Vlaanderen's aloude hoofdstad Gent in onze Nederlandsche taal
was reeds lang een dringende behoefte; immers er bestond ongeveer niets op dit
gebied. De namen van de schrijvers van deze geschiedkundige en plaatselijke
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beschrijving van Gent: Prosper Claeys, Prof.-P. Bergmans, Graaf O. de Kerehove
de Denterghem, Prof. Pirenne, Kannunik G. van den Gheyn, Prof. V. van der Haeghen,
A. van Werveke, enz. staan ons borg voor een hoogst-wetenschappelijke en boeiende
lectuur; de naam van de vertaalster A.W. Sanders van Loo, bekend door ‘Onze Kunst’,
geeft ons de zekerheid van vloeiende taal. Elk ontwikkeld lid van onzen
Nederlandschen stam, hetzij hij Vlaming, Hollander of Afrikaander is, zal het op
hoogen prijs stellen zich dit boek aan te schaffen; immers Gent is een van de
merkwaardigste middelpunten van de roemruchtige geschiedenis van de Nederlanden.
Reeds in de 7e eeuw predikten de eerste Christenzendelingen, hier en in den omtrek,
het Evangelie der zaligheid aan Friezen en Franken. De middeleeuwsche historie der
stad van Leie en Schelde gelijkt op een heldenzang, de namen van de Van Arteveldes,
Van de Borluuts, De Utenhovens, De Rijms schitteren als zoovele sterren in die
duistere eeuwen.
In 1576 was Gent de stad, waar de afgevaardigden der Nederlandsche gewesten
de beroemde Pacificatie sloten en het werd alzoo de bakermat van Nederland's
vrijheid.
Wie kan de heldendaden der Vlamingen lezen zonder door bewondering bezield
te worden? En waar is een stukje grond, zó'o luttel in omvang en zôô moeilijk op de
wereldkaart te vinden, dat zulk een tal van de verhevenste kunstenaars heeft
opgeleverd? Reeds Vlaanderen's schilderschool alleen geeft het een eerste plaats,
niet slechts onder de kleine landen der wereld, neen, zelfs onder de wereldrijken zijn
er weinige, die in kunstzin Vlaanderen evenaren. In de 16e eeuw was Gent een der
voornaamste centra van licht en leven, en wat men ook van de vurige geestdriftige
Gentsche Calvinisten en van hun republiek kan zeggen, zeker is het, dat de Gentenaars,
waarvan alleen in de jaren 1584-1586, 9000 gezinnen meest naar Holland en Zeeland
vertrokken, ten zeerste bijdroegen tot de heerlijke opkomst van het Gemeenebest der
Vereenigde Nederlanden.
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Op wetenschappelijk gebied werden Hollands nieuw gestichte hoogescholen
opgeluisterd door mannen, die uit Gent of Gent's omtrek waren of aldaar hadden
onderwezen: ik noem Jacobus Zevecotius, Johannes Drusius, Joh. Polyander van
Kerkhoven, Daniël Heinsius, Jacobus Maestertius, Antonius Walaeus, Daniël
Colonius.
Als vurige aanhangers van het Protestantisme zou ik de namen kunnen vermelden
van de oud-Gentsche predikanten Datheen, Nicasius van der Schuere; ik zou kunnen
spreken over de vertalers van den Statenbijbel Baudartius, Ant. Walaeus, Jac.
Rolandus; ik zou op het gebied van den vrijheidsoorlog de Gentsche edelen Antonie
Utenhove, Jacob Martens, G. de Graeve kunnen aanhalen. Waar zou ik eindigen,
wilde

Grasler: Korenmetershuis, Schippershuis, Postkantoor.

ik spreken over de beteekenis voor Holland van de geslachten Damman, Van
Lansbergen, Crommelin, Boreel, De Stoppelaar, Utenhove, Rolandus, v.d. Kethule,
De Brauw, Cabeljauw, enz., enz,; allen middellijk of onmiddellijk uit Gent of Gent's
omtrek gesproten.
Na den manhaftigen ondergang van Gent's vrijheid in de 16e eeuw, viel de berooide,
uitgemoorde, verlaten stad in een langdurigen doodsluimer, waaruit ze eerst in de
19e eeuw ontwaakte. Had Willem van Oranje Gent vaak zijn groote liefde voor haar
bloei getoond, Willem's nazaat, de eerste Koning der Nederlanden sprak 't
machtwoord, waardoor Gent als een Phenix uit zijn asch verrees, en sinds dien tijd
is het gestadig vooruitgegaan.
Terwijl Brugge van haar alouden roem en rijkdom niet anders heeft overgehouden
dan bewonderingswaardige herinneringen, heeft haar vroegere mededingster Gent
zich zoo volkomen van haar diepen val hersteld, dat de Leiestad nu niet enkel de
voornaamste fabrieksstad van het land is, maar ook de eerste stad voor de
palmenkweekers en bloemisten.
Bovendien is Gent door het kanaal van Willem I, dat de stad met Terneuzen
verbindt, de tweede haven van het land geworden. Het heele jaar door loopen de
schepen van alle landen haar havens binnen; haar ruime dokken en pakhuizen zijn
steeds gevuld met koopwaren uit de oude en nieuwe wereld.
Om Gent als middelpunt van de noeste Vlaamsche landbouwersbevolking te leeren
kennen, bezoeke men het op een Vrijdag. Reeds in de vroege ochtenduren wemelt
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het in de stad van menschen, paarden, wagens - de straten zijn vol van bezige lieden;
ratelend rollen de zware vrachtkarren en de zonderlinge boerenomnibussen over de
keien, - boeren uit 't rijke Waasland, uit het vlijtige Meetjesland, uit het heuvelrijke
Aalstland, - ja uit alle streken van Vlaanderen, verdringen zich in de straten.
Ook op wetenschappelijk gebied is Gent een lichtpunt met haar vele inrichtingen
van onderwijs, en haar hoogeschool met omstreeks 1200 studenten.
Een elk die Vlaanderen bestudeert, weet, dat hier het hart klopt van de Vlaamsche
Beweging. Het Vlaamsche volk begint hier in alle opzichten te herrijzen tot een
groote toekomst op geestelijk en stoffelijk gebied. Bij al dien bloei voegt zich, dat
nevens 't nieuwerwetsche levende Gent hier ook nog het oude middeleeuwsche
bestaat. Vlaanderen's hoofdstad bezit alleen meer geschiedkundige gedenkteekenen
en oude gebouwen dan Brugge, Brussel, Antwerpen en Mechelen te zamen; en welke
gebouwen! Waar vindt gij een burcht gelijk 's-Gravensteen, waar bouwvallen gelijk
die van de St.-Baafsabdij, waar een hoofdkerk gelijk de St.-Baafs, waar gevels gelijk
die op de Graslei?
Nu noodigt Gent buitenlanders van alle landen, stamgenooten van het aloude fiere
Nederlandsche ras uit, om haar heerlijkheid van nieuwen en ouden datum te komen
genieten. Gent's bloemententoonstelling zal alles overtreffen, wat tot hiertoe werd
aanschouwd. Gent's wereldtentoonstelling zal uitgebrelder en schit-

Neerlandia. Jaargang 17

84
terender zijn dan de voorgaande in Brussel en Luik. Vandaar dat meer dan ooit in
Vlaanderen's middelpunt de noodzakelijkheid gevoeld werd van een deugdelijken
en volledigen gids voor onze stad en den omtrek. Wij houden ons overtuigd, dat de
verschijning van de ‘Gids voor Gent’*) door allen met blijdschap zal worden begroet.
J.D. DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD.

Lakenhal te Gent.

Uit onze Takken.
A n t w e r p e n . Deze Tak heeft een mooi gekleurd reclamezegel uitgegeven, dat op
brieven geplakt uitstekende diensten kan bewijzen door de aandacht te vestigen op
de Vlaamsche Beweging.
Zij zijn verkrijgbaar bij den heer Frans van Laar, Juliaan Dillensstraat 10 te
Antwerpen, tegen 2 centiemen het stuk, voor Afdeelingen bij partijen tegen 1 centiem.
G e n t . Werkzaamheden der laatste maanden.

*) Deze Gids wordt uitgegeven door de Drukkerij A. VAN DER HAECHEN, in Geat.
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16 Dec. vergastte ons de heer Arras, leeraar aan ons Koninkl. Athenaeum, op eene
buitengewoon belangrijke voorlezing uit zijn nog onuitgegeven werk: ‘De kleine
Stad’.
Hij behaalde welverdienden warmen bijval.
23 Dec. Voordracht van uittrekse's uit Ibsen's Peer Gynt door den heer G. van
Hecke.
De zaal was stampvol en de bijval zeer verdiend. Voeg daarbij de treffende
uitvoering, door den heer M. Minnaert, van de bij den tekst passende muziek van
Grieg en gij zult u een denkbeeld kunnen geven van het buitengewone genot.
30 Dec. sloot ons maatschappelijk jaar met een uiterst gezellig feestje, door de
jongere krachten van het Verbond en door het dameskoor onder leiding van den heer
Muus, den leden aangeboden. Een aangenaam springpartijtje zette de kroon op dien
welgelukten feestavond.
13 Jan. had onze Tak samen met het Nationaal Vlaamsch Verbond een meeting
belegd voor ons taalrecht in het leger.
De heer Leonard Willems zat voor. De heeren Herremans, van Brussel, Daens,
van Aalst en Borms, van Antwerpen, deden uitschijnen hoe noodzakelijk het is
Vlaamsche regimenten naast Waalsche in te voeren, opdat de Vlaamsche jongen
rechtvaardig en menschwaardig worde behandeld, zijne liefde voor het vaderland
stijge, de waarde van ons leger verhooge en de veiligheid van ons land worde
verzekerd.
Met algemeene stemmen werd eene dagorde aanvaard, waarbij al de Vlaamsche
Volksvertegenwoordigers worden verzocht te stemmen voor de indeeling in
Vlaamsche en Waalsche regimenten.
27 Jan. handelde de heer Meert, op zijne eigenaardige, stevig gedocumenteerde
wijze, over de huidige toestanden in het leger. Na al wat wij daarover reeds hoorden,
wist hij ons toch tal van nieuwe en treffende feiten te vertellen.
17 Febr. sprak luitenant Wittenberg in eene sierlijke klare taal over de verdediging
van ons land. Hij wijtte de oorzaak van den onwaardigen toestand van onze taal bij
het leger aan Waalschen onwil en aan domme Vlaamsche pronkzucht, doch die beide
zullen, zegde hij, weldra plaats moeten maken voor rechtvaardigheidszin langs den
eenen, stam- en taalbewustzijn langs den anderen kant. De spreker werd warm en
langdurig toegejuicht.
***
Ander nieuws uit de Takken en verslag der alg. verg. op 16 Maart kwam eerst 25
Maart in het bezit der Redactie. Uiterste datum van kopie-inzending is de 19e.

Oost-Indië.
Tropisch Nederland.
Het maandblad No. 1 bevat 1o. een redactioneele uiteenzetting van de redenen, die
tot de oprichting leidden. De naam T.N. is een leus, omdat het blad wil worden een
kracht in de Indische samenleving, een vereenigingspunt bij den gestadigen arbeid
om van de kolonie te maken een ‘tropisch Nederland’. Het wil meer grootheid, meer
schoonheid brengen in de Ned. Indische samenleving en het nationale besef levendig
maken of opwekken. Het vertrouwen wordt uitgesproken, dat alle in Indië gevestigde
Verbondsleden op het maandblad zullen inteekenen en dat velen hunne medewerking
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aan den inhoud zullen geven. Het blad staat open voor de behandeling van alle
algemeene Nederl. Indische en Nederlandsche belangen in den ruimsten zin.
In een volgend artikel: T r o p i s c h N e d e r l a n d w e e r b a a r ? wordt gewezen
op de noodzakelijkheid dat Indië zich aangordt tot eigen verdediging; aan een
krachtige oorlogsmarine heeft Indië niet genoeg; het moet ook te land krachtig zijn
tegen een aanval van buiten. De werving van militairen in Nederland wordt steeds
moeilijker; inlanders zijn ook niet meer zoo gemakkelijk te krijgen voor den militairen
dienst, ook al door de mededinging van andere takken, die steeds meer werkkrachten
vragen. Daarom zullen wij moeten komen tot weerplicht. In de naaste toekomst reeds
zal de eenig houdbare verdediging van T.N. alleen gevoerd en gevoed kunnen worden
door de natie zelve. Blank en bruin zal daaraan moeten meêwerken; het leger zal dan
tevens ons een belangrijke stap nader brengen tot de rassenaanpassing. Een groot
deel van de verstandelijk ontwikkelden onder de Europeesche en de Inlandsche
bevolking zal in dat nationale leger een post kun-
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nen bekleeden en daardoor zal die landsverdediging Tropisch Nederland werkelijk
weerbaar kunnen maken.
Na een verslag van de Groepsbestuursvergadering op 2 December 19121) te Batavia
gehouden, volgt onder het hoofd P r o p a g a n d a -m i d d e l e n een overzicht van de
gedrukte boekjes en kaarten, die voor de propaganda, ten dienste van het Verbond
beschikbaar zijn.
Onder het hoofd D e k o l o n i a l e t e n t o o n s t e l l i n g i n 1914 treffen wij aan
een warme aanbeveling van die in uitzicht zijnde tentoonstelling, welke ook tevens
een voorbereiding voor het deelnemen van Indië aan die te San Francisco in 1915
moet zijn. Semarang ontwaakt; er wordt veel en flink gebouwd, nieuwe wijken
ontstaan, electrische tramverbindingen zijn in wording, de waterleiding is bijna
gereed. De tentoonstelling, die ook voor de naburige landen en koloniën openstaat
moet een beeld geven van den grooten economischen vooruitgang van onze koloniën.
Er is een mooi terrein beschikbaar.
Onder S t a m b e l a n g e n i n N e d e r l . I n d i ë wordt naar aanleiding van Mr.
Fock's rede, gehouden op het 32ste Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen, de
bevordering dier belangen bepleit; in tegenstelling echter met Mr. Fock wordt op het
aanmoedigen van de studie door Indische jongelieden in Nederland - niet uitsluitend
in Indië dus - aangedrongen.
R.v.I. toont aan hoe moeilijk 't is aan de wenschen, omtrent h e t g e r e g e l d
o n t v a n g e n v a n N e e r l a n d i a te gemoet te komen, als de leden niet zelf
meêwerken.
Na een aanbeveling tot steun van het plan, de oprichting van een I n d i s c h h u i s
i n N e d e r l a n d op de tentoonstelling ‘de Vrouw 1813-1913’, en na een opwekking
tot het lid worden van het leesgezelschap Vo o r u i t g a n g , dat zich vooral tot het
gebied der v r o u w e n b e w e g i n g bepaalt, volgt de rubriek M a a n d o v e r z i c h t ,
die zich ook met groote wereldgebeurtenissen en -verwikkelingen inlaat.
Onder ‘Ingezonden’ wordt in twee open brieven de verhouding tusschen het blad
T.N. en de Indische partij behandeld2).
B r i e v e n v a n C o s m o p o l i t u s D r o o g s t o p p e l , een praatje over alles en
nog wat, schijnen vervolgd te zullen worden; d e S c h a n d p a a l stelt ‘Katheder
Blümchen’ uit de pers aan de kaak.

De Indische partij.
Meer en meer wordt in de Indische bladen melding gemaakt van de Indische partij.
Daar de beweging door die partij verwekt, hier, als eene van politieken aard werd
beschouwd, onthielden wij er ons tot dusverre van om er melding van te maken. Wij
vinden echter daartoe thans aanleiding door het voorkomen van twee ingezonden
stukken in het Indisch maandblad Tropisch Nederland, dat uitgegeven wordt met
medewerking van de Groep Nederlandsch-Indië van ons Verbond. Door hieronder
een zeer beknopt overzicht van beide stukken te geven, willen wij den lezer doen
zien hoe van verschillend gezichtspunt over het optreden van die partij geoordeeld
wordt.
1) Kort overzicht daarvan, zie Februari nr.
2) Hieronder komen wij op dit onderwerp terug.
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Het lid van het A.N.V., dat zich voor de Indische partij verklaart, meent dat het
Verbond zich verre zou moeten houden van het stelling nemen in dezen, omdat het
in vraagstukken van politieken aard afzijdig wil blijven; en wanneer men al meenen
mocht, dat de Indische partij niets dan een Indo-beweging is, dan zou juist getracht
moeten worden deze Indo's te hechter aan zich te verbinden en hen niet af te stooten.
Het lid zegt dat overeenkomstig de statuten der I.P. het doel is alle Indiërs op te
wekken tot samenwerking op den grondslag van staatkundige gelijkstelling en het
Indisch vaderland voor een onafhankelijk volksbestaan voor te bereiden; de partij
wil alzoo streven naar een zelfstandig Indië, maar in een verre toekomst; geenszins
denkt zij aan ‘opstand tegen wettig gezag’; zij wil dat einddoel bereiken langs een
langen weg van politieke actie en daarom strijden voor: ‘u i t b r e i d i n g v a n h e t
medezeggenschap der ingezetenen, deelname van Indië aan
de volksvertegenwoordiging, een eigen parlement,
o n a f h a n k e l i j k h e i d o n d e r H o l l a n d 's s u z e r e i n i t e i t ;’.
Het lid merkt op dat het wellicht minder verstandig is dat einddoel als zoodanig
reeds nu in een politiek program neêr te leggen, maar wijst er tevens op dat het
koloniaal program der Vrijzinnig-Democratische partij in Nederland, die
onafhankelijkheids cisch toch ook reeds stelde; en verder dat meer partijen in
Nederland de noodzakelijkheid erkennen van opvoeding der kolonie tot
onafhankelijkheid of zelfstandigheid. Ten slotte teekent het lid aan, dat de jonge I.P.
zich nooit vijandig tegenover het streven van het Verbond heeft gesteld, integendeel,
dat zij in hart en nieren een Hollandsche partij is.
Uitkijk, dien wij veronderstellen tegen de Indische partij te zijn, zegt dat het lid
de kwestie op die wijze verkeerd stelt, dat op aandrang van Nederland uit, de
ontwikkeling van Indië krachtig is ter hand genomen, en dat het doel, Indië rijp te
maken voor meer zelfstandigheid geheel in de lijn van tegenwoordige Nederlandsche
opvattingen ligt; maar dat nu, ondanks dit streven, de Indiërs-beweging den toon van
het oproer aanslaat, dat deze dweepzucht en lompheid wil doen doorgaan voor
vrijheidszin en dat zij het moeielijke beschavingswerk dat in Indië valt te doen,
verstoort en in gevaar brengt.
Uitkijk wijst op uitingen in de Expres - het orgaan van de I.P., een blad waartegen
ongeveer de geheele Indische pers te velde trekt - waaruit blijkt dat de leider der
partij, de heer Douwes Dekker in zijn rede van 25 Dec. j.l. de bereidwilligheid van
zijn hoorders tot het brengen van vreeselijke offers in een bloedigen oorlog voor het
‘rechtsgevoel’ prikkelde, door hen te doen gevoelen dat het brengen van die offers
een zalig genot zal zijn. In die zelfde rede werd aan de Indiërs-beweging de Fransche
revolutie en de slavenopstand ten voorbeeld gesteld.
Uitkijk haalt aan wat de redacteur van het Batav. Nbld. in een karakteristiek van
de I.P. schreef, waaruit het sterkst spreekt, dat D.D. zich laat bewierooken als ‘een
Messias, die op hetzelfde oogenblik verzoening predikt en boycot en sabotage
aanbeveelt!’ Uitkijk meent, dat het lid van het A.N.V. een al te lichtvaardig
rooskleurige kijk op de zaak heeft, en beveelt dat goedmoedige lid ter lezing aan,
wat de Locomotief in haar nummer van 9 October schreef, hetgeen hierop neerkomt,
dat de leider in den grond zijns harten door anti-Nederlandsche gevoelens wordt
gedreven.
Uitkijk zegt ten slotte: ‘Het o n o p r e c h t e in de Indische beweging is juist, dat
haar leider verzoening van rassen zegt te beoogen, maar in werkelijkheid zóó zeer
tegen Nederland streeft, dat hij voor een Duitsch gezag in deze koloniën voorkeur
toont.’
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De Indische Vereeniging en de Indische partij.
De Indische Vereeniging - zooals bij velen bekend is, eene vereeniging van in
Nederland studeerende Inlandsche jongelieden - heeft een geschrift uitgegeven,
waarin herdrukt werden: de open brief door Dr. Tjipto Mangoen Koesoemo aan zijne
landgenooten op Java geschreven en het opstel door den voorzitter der Indische
Vereeniging R.M. Noto Soeroto naar aanleiding van dien open brief geschreven
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en in de Nieuwe Courant van 20 Januari 1913 opgenomen.
Wij vestigen de aandacht op dit geschrift, omdat in den open brief de goede en de
zwakke punten van het streven der Indische Partij worden blootgelegd en in verband
daarmede duidelijk en openhartig de belangen van de Javaansche bevolking in haar
geheelen omvang worden ontvouwd, vooral in verband met de wenschen der I.P.;
terwijl uit het opstel van R.M. Noto Soeroto blijkt, hoe de I.V., met waardeering van
veel goeds in de I.P. toch in vele opzichten tegenover deze staat.
‘De I.P. wil niet meer of minder dan afscheuring van Nederland, een onafhankelijk
Indië dus’; ‘De I.V. zoekt vriendschappelijke samenwerking met Nederlanders, stuurt
aan op associatie met den z.g. “overheerscher”.’
Beide schrijvers zijn bezield met warme liefde voor hun geboorteland en sturen
met openhartigheid aan op verheffing en ontwikkeling van hun volk.
Dr. Mangoen Koesoemo tracht die vooral te verkrijgen door verbetering van het
eigen innerlijk van den mensch. Strijd waar strijd noodig is tegen de omstandigheden,
maar ook strijd tegen zich zelf.
R.M. Noto Soeroto wil vooral streven naar de aanpassing van oost aan west, zooals
ettelijke Nederlanders, die het oprecht goed meenen met de Inlandsche bevolking,
die willen trachten te bereiken.
Als een uiting van twee mannen, die hun volk, langs wettigen weg, naar hooger
willen voeren; als een uitstekend middel om te komen tot kennis van de nieuwe
beweging, ‘b l i j k b a a r e e n g e b e u r t e n i s i n I n d i ë ’ wordt het boekje met
aandrang ter lezing aanbevolen.
Het is tegen f 0.25 te verkrijgen bij M. van der Beek's Hofboekhandel te
's-Gravenhage.

De toekomst van Nederland in Oost-Azië.
De heer A.J.N. Engelenberg, resident met verlof, heeft op eenige plaatsen in ons land
bovenstaand onderwerp besproken.
Hij wees op de beweging in Oost-Azië, die zich ook in ons Indië doet gevoelen.
Het reusachtige China is ontwaakt, de weerslag daarvan openbaart zich bij ons onder
de Chineezen. De Inlanders gevoelen, naast behoefte aan ontwikkeling, den drang
tot meer onderlinge samenwerking. De Indo-Europeanen zien in het vormen der
Indische partij een middel tot aaneensluiting.
Reeds openbaarde zich strijd tusschen enkele rassen; de Chineezen vooral beginnen
het hoofd op te steken en eischen te stellen; de Inlanders toonen tot nu toe neiging
zich bij ons aan te sluiten, ze verlangen vooral ontwikkeling en zoeken die onder en
door Nederlandsche leiding.
Wie de bewegingen in Indië volgt, wordt gewaar, dat veel brandstof wordt opgetast.
De vraag is, wat hier tegen gedaan moet worden.
Spreker gaf den raad: a. grondige verbetering van de toestanden in Indië; b.
verbetering van onze internationale betrekkingen.
Die eerstbedoelde verbetering zoekt spreker in het aansturen op volkomen
aanpassing van de Indiërs aan Nederland, die te bereiken is door op zeer ruime schaal
voor de ontwikkeling der Inlanders zorg te dragen; de Inlanders toonen zich daartoe
geneigd, ze vragen er dringend om. Daarvoor is echler geld, veel geld noodig. De
Regeering kan niet alles doen.
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Spreker roept nu de Nederlandsche ondernemers op, inzonderheid die welke in
de kolonien groote belangen hebben en er geld verdienen, om het opvoedingswerk
onder de 40 millioen Inlanders mede te bevorderen. De Chineezen in Indië steunen
hun vaderland in deze moeilijke tijden op krachtdadige wijze; die hulp zij ten
voorbeeld gesteld.
In warme bewoordingen wekte spreker op, om Nederland te doen zijn het hoofd
en het regeerend centrum van een groeiend rijk van 40 tot 50 millioen zielen.
Met de verbetering van onze internationale betrekkingen, bedoelde spreker een
poging om met de naburige koloniale mogendheden tot overeenstemming te komen
op het punt van de behandeling der algemeen-koloniale onderwerpen; o.a.
inboorlingen-politiek, Chineezen-politiek, pan-Islamisme, enz.
Het vorenstaande werd ontleend aan een verslag van de rede des heeren Engelenberg,
voorkomende in het N.v.d.D.

Van de Nederlanders! Voor het Indische volk!
Onder bovenstaanden titel verscheen in de meest gelezen Nederlandsche dagbladen
een ingezonden stuk met de strekking de Nederlandsche ingezetenen en
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen op te wekken tot het geldelijk steunen
van een op te richten instituut, dat zich ten doel zou stellen ‘I n l a n d e r s (in
Oost-Indië) i n d e g e l e g e n h e i d t e s t e l l e n i n N e d e r l a n d
o n t w i k k e l i n g o p t e d o e n v o o r 't a l l e r n o o d z a k e l i j k s t e : h e t
o n d e r w i j s , d e n h a n d e l e n d e n l a n d b o u w .’
Er wordt op gewezen, dat duizenden en duizenden Inlanders begeerig zijn naar
ontwikkeling; dat het van het hoogste belang is die strooming onder de Inlanders te
rechter tijd in een goede en voor Nederland meest gewenschte bedding te leiden; dat
dit kan geschieden door het doen studeeren in Nederland van v e l e Inlandsche
jongelieden, die daarna de opgedane kennis onder de vele millioenen tellende
Inlandsche bevolking zouden verspreiden; dat eindelijk, daardoor de te verwachten
algemeene ontwikkeling op allerlei gebied een Nederlandschen stempel zou dragen,
waardoor het groote tropische deel van het Rijk in waarheid met het oude Rijk in
Europa é é n G r o o t -N e d e r l a n d zou vormen.
Wie voor dit streven medegevoelen worden door den steller der oproeping, den
heer R. Soetan Casajangan, uitgenoodigd daarvan te doen blijken door het zenden
van hun naamkaartjes aan zijn adres, Copernicusstraat 131, 's-Gravenhage.

Bijenteelt in Indië.
In het Maart-nr. werd onder bovenstaand hoofd de meening geuit, dat in Indië niet
genoeg honiggevende planten zijn, waardoor alle proeven met bijenteelt genomen
mislukt zouden zijn. Naar aanleiding daarvan zij verwezen naar net artikel ‘De
honigbij in Nederl.-Indië, enz.’ door H. Helb, voorkomende in de Juli-afl. (1912)
van het Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Ned. Indië. Deel LXXXV.
Daarin wordt integendeel de meening geuit dat door de bijen in Indië voortdurend
voedsel, honig en stuifmeel is te verzamelen; dat er het geheele jaar door wèl door
de bijen te oogsten is, maar dat er tijdperken van het jaar bestaan, waarin dat oogsten
ruimer kan geschieden, welke de Indische ijmker zich in het bizonder tot het winnen
van honig moet ten nutte maken; dat echter de hoofdzaak der mislukking is te wijten
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aan onvoldoende practische ervaring van de personen, welke poogden de Europeesche
bij naar Indië over te brengen; en ten slotte dat niet voldoende gelet wordt op de
aanvallen van vijanden der bijen, die vooral in het eerste overgangstijdperk na
aankomst uit Europa een beslissenden invloed op de levenskracht van een bijenvolk
hebben, dat toch al door de langdurige zeereis geleden heeft. Onder die vijanden zijn
de kleine roode mieren, ‘semoet api’, wel de gevaarlijkste.
De lezing van bedoeld artikel zij den belangstellenden in de bijenteelt in Indië
bizonder aanbevolen; het is stellig leerzaam voor hen, die zich daarop willen
toeleggen.
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Afdeeling Batavia.
Het bestuur dezer Afdeeling is voor 1913 aldus samengesteld:
L.A. Hissink, voorzitter; W.E. Asbeek Brusse, onder-voorzitter; W. Reynders,
secretaris-penningmeester, Tjikini 8, Weltevreden; J.W. Roessingh van Iterson J.
Azn.; O.R.A. Michelsen, K.M.A. Dhipokoesoemo, K.T.E. Gerth van Wijk, T.L.
Pannekcek, H.J. van Brink.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche Brieven.
VIII.
De crisis - Het Universiteits-ontwerp Meer Schotsch dan Nederlandsch.
De staatkundige toestand is nog als vier weken geleden.
Nadat de Z.-Afr. Partij-fraclie in het Unie-Parlement Generaal Botha als haar leider
op nieuw trouw en steun had beloofd en de onmogelijkheid had erkend om Generaal
Hertzog weder in de regeering op te nemen, heeft deze laatste besloten het ministerie
aan te vallen, waar het te veel aan de Engelsche Afrikaners mocht toegeven ten
nadeele van de Hollandsche taal en de Hollandsch-Afrikaansche nationaliteit. Dit
alles behoort echter tot de algemeen bekende geschiedenis. Wat men in Europa echter,
waar men zeer eenzijdig omtrent Zuid-Afrika wordt voorgelicht, niet weet, is hoe
de Engelsche Unionisten zich in dezen kritieken tijd houden. De staatkundige taktieken
door hen toegepast, zullen de Zuid-Afrikaansche berichtgevers der Engelsche bladen
wel niet naar Europa kabelen.
Maandenlang hebben deze Imperialistische Engelschen vóór het Hertzog-ontslag
geroepen, dat de Minister van Justitie uit de regeering zou moeten treden, omdat zij
anders Gen. Botha, als leider van het Kabinet, verantwoordelijk zouden moeten
houden voor alle uitlatingen van Generaal Hertzog. En thans nu deze werkelijk is
verwijderd, wordt de aanval gericht op Gen. Botha en Gen. Smuts. Zij schrijven
onomwonden in hun bladen, dat Gen. Botha zijn Minister van Justitie heeft laten
vallen, omdat hij bezweken is voor den aandrang der Unionisten. Gen. Smuts noemen
zij eenvoudigweg een Unionist, en niet onder elkaar, maar openlijk in de krant.
De bedoeling is duidelijk. Voor Gen. Hertzog behoeven zij geen vrees meer te
koesteren, die zal in den eersten tijd niet met een verantwoordelijk ministerschap
worden bekleed. Met hem hebben zij dus afgedaan. Thans moet Gen. Botha worden
verwijderd. Geen beter middel dan wantrouwen tegen hem te zaaien in de harten van
zijn volk, dat - het is na Gen. Hertzog's ontslag gebleken - nog sterk nationaal gevoelt.
Men doet dit door 't voor te stellen, alsof Gen. Botha geheel in de macht der
Engelschen is.
Toen Gen. Hertzog nog deel van de regeering uitmaakte, heette het steeds: wanneer
hij maar eenmaal daaruit verwijderd is, zullen wij Gen. Botha met rust laten. Op deze
verfoeilijke wijze doet men zijn woord gestand!
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Men ziet, hoe moeilijk en gevaarlijk hier de staatkunde voor de Hollandsche
Afrikaners is. De imperialistische Engelschen leggen het terrein der politiek
voortdurend vol voetangels en klemmen.
***
Zooals ik reeds gezegd heb, blijft Gen. Hertzog als beproefde Afrikaner ook buiten
de regeering waken voor de nationale idealen. Er zijn eenige onderwerpen, waaraan
hij bijzondere waakzaamheid zal wijden. Algemeen verwacht men van hem een meer
of minder heftigen aanval op de regeering naar aanleiding van het wetsontwerp tot
stichting eener Zuid-Afrikaansche Universiteit.
Bij testamentaire beschikking vermaakte eenige jaren geleden Alfred Beit zijn
buitengoed Frankenwald, nabij Johannesburg en £ 200.000 aan de Transvaalsche
regeering voor de stichting eener Universiteit. Kort daarna kwam de Unie van
Zuid-Afrika tot stand en Julius Wernher, een ander lid der bekende mijnfirma Wernher
Beit vermaakte £ 250.000 aan de Z.-Afr. Unie-regeering voor de oprichting eener
inrichting van Hooger Onderwijs op Groote Schuur, het schitterende lustoord, door
Rhodes aan een vereenigd Zuid-Afrika nagelaten.
Ons land is echter te dun bevolkt voor een tweetal Universiteiten. De regeering
stelde zich dus in verbinding met de uiterste wilsuitvoerders van beide overledenen
en de tegenwoordige hoofden der firma Wernher Beit: Sir Julius Wernher en Otto
Beit. Dezen verklaarden zich bereid de regeering uit de moeilijkheid te helpen.
Frankenwald, bij Johannesburg gelegen, zou aan Transvaal blijven en niet gebruikt
behoeven te worden voor het bestemde doel. Voor de oprichting eener Universiteit
te Groote Schuur waren Sir Julius Wernher en Otto Beit gewillig, indien wijlen 's
heeren Wernher's legaat niet werd aanvaard, tot £ 500.000 te geven. Bij deze
koninklijke gift hadden zij geen andere voorwaarde dan dat op die Universiteit ‘gelijke
kansen voor allen’ zouden zijn en hun naam op de een of andere wijze aan deze
stichting verbonden zou worden. Wat deze ‘gelijke kansen voor allen’ beteekenden
volgens de schenkers, bleek uit een lateren brief, waarin deze zinsnede voorkomt:
‘Het ligt niet in onze bedoeling moeilijkheden te verwekken, doch wij wenschen U
te zeggen, dat om dit resultaat (het allerbeste onderricht te verschaffen), tweetaligheid
moet achterwege blijven; dan alleen zal men er in slagen om uit dit land (Engeland)
mannen te krijgen, die in staat zullen zijn de nieuwe Universiteit op een peil te brengen
gelijk staande met dat van de Engelsche inrichtingen.’
Misschien had men mogen verwachten, dat de regeering hierop onmiddellijk zou
hebben geantwoord: ‘onder deze voorwaarde moeten wij Uw half millioen weigeren.’
Dit deed de regeering echter niet. Zij zweeg liever over deze voorwaarde in haar
verdere briefwisseling en bracht na over en weer schrijven, een wetsontwerp voor
het Parlement, waarin de Hollandsche taalrechten al uiterst zwak waren beveiligd.
De studenten konden in beide landstalen examen doen, maar het onderwijs zou
heelemaal Engelsch zijn.
Naar aanleiding van dit wetsontwerp*) zal wel de groote aanval van Gen. Hertzog
op de regeering geschieden. Menig hard woord zal daarbij vallen, onderschreven
door de groote meerderheid van het volk. Maar de regeering zal zich verdedigen met
te verklaren dat zij niet de verantwoordelijkheid op zich heeft durven nemen voor
het mogelijk verlies van een half millioen pond. Onze Volksraad zal dan vrij worden
*) Reeds in ons vorig nummer bladz. 67 en 68 uitvoerig be proken Ited.

Neerlandia. Jaargang 17

gelaten het wetsontwerp te wijzigen, in nationalen zin. Daarna zullen dan de schenkers
moeten beslissen of zij hun toezegging gestand doen of niet.
Ons Parlement echter zal de taal van een zoo groot deel van het volk niet prijs
geven voor een half millioen.
***
Prof. N.J. Brummer heeft onlangs te Stellenbosch de vraag behandeld of er een
Afrikaner-natie is. Volgens hem was er maar één natie in Z.-Afrika: de Hollandsch
Afrikaansche, omdat zij een eigen, aparte volksziel bezit, en zij zich daarvan scherp
bewust is
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geworden. ‘Maar’, vraagt iemand misschien, staan wij niet tot Holland precies als
de Engelschen tot Engeland’, ging Prof. Brummer voort, om deze vraag dan aldus
te beantwoorden: ‘Om u de eerlike waarheid te zeggen, is er meer soortgelijkheid in
wereldbeschouwing, geest en streven tusschen den Afrikaner en den Schot dan
tusschen den Afrikaner en den Hollander, en waar die volken in practische aanraking
zijn gekomen, daar is dit ook keer op keer gebleken.’
Ziedaar een onderwerp, waarover Afrikaners, in Holland studeerend, hun zienswijze
eens openbaar moesten maken. Het is begrijpelijk, dat de Afrikaners en Hollanders
na twee eeuwen van afzonderlijke ontwikkeling elkander zijn ontgroeid, maar dat
een oprechte Hollandsch sprekende Afrikaner zich meer tot een Schot dan tot een
Hollander zou aangetrokken gevoelen, wil er bij mij nog niet in, tenzij dan de
Afrikaner zijn onderwijs heeft genoten volgens Schotsch stelsel, van een Schot of
in Schotland zelf, en hij niet alleen Engelsch spreekt, maar ook Engelsch denkt
tengevolge dier opvoeding. Dezulken waarschuwen ook tegen de studie in Holland,
omdat de Afrikaner er Hollandsche denkbeelden en iets van de Hollandsche cultuur
van terugbrengt. Prof. Bodenstein echter, aan wiens oprecht Afrikaansche gezindheid
niemand twijfelt die hem kent, beveelt daarom juist het studeeren van Afrikaners in
Nederland aan en zoo zijn er meer, neen zeer velen. Prof. Brummer's woord heeft in
Zuid-Afrika bitter weinig weerklank gevonden, wel krachtig protest, o.a. van Dr.
Malherbe, de hoofdredacteur van het bekende half-maandschrift Die Brandwag.
Anderen weer keuren het alleen stilzwijgen waardig.
OU-BOET.

Amerika
Eene voorname Hollandsche bevolking in westelijk Nieuw-York.
Schrijver dezes werd in het afgeloopen jaar hoogst aangenaam verrast door de
onverwachte kennismaking met eene Hollandsche bevolking in het westelijke gedeelte
van den Staat Nieuw-York, en wel in het graafschap (County) Wayne. Ofschoon wel
wetende dat in dien omtrek op een paar dorpen Nederlandsche kerken bestonden,
was hij toch niet bewust dat de bevolking zijner landgenoten in die streek zoo
uitgebreid was, en werd met dit feit geheel onverwachts bekend, en wel op de
volgende wijze.
Op zekeren dag stond hij namelijk op het punt met de electrische tram naar eene
schoone lustplaats nabij het meer Ontario te vertrekken, toen hij een drom van
welgekleed volk beider geslachten bespeurde, die zich om eenige tramwagens, staande
in tegenovergestelde richting, schaarden. Op zijn vraag waarheen die menigte toog,
werd geantwoord, dat het Hollanders waren uit verscheiden dorpen en deelen dier
County, die naar de stad Rochester gingen om aldaar in een van de schoone parken
te gaan pleisteren, Anglice picnécing.
De menigte moet wel meer dan duizend geteld hebben, was vergezeld door
verscheidene predikanten, en leverde voor den schrijver een zoo onverwacht als
verbazend bewijs van de grootte der Nederlandsche bevolking in dien omtrek. En
als bewijs van het merkwaardige karakter dezer landgenooten, mag het feit dienen,
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dat op dien picnic meer dan driehonderd en vier en dertig dollars, boven alle onkosten,
werd ingezameld ten behoeve van het Zende ingsgenootschap.
Den dag daarna nam schrijver de vrijmoedigheid den predikant der Hollandsch
Gereformeerde kerk te Oost Williamson te bezoeken, ofschoon hem geheel onbekend,
door wien hij dan ook op het vriendelijkste werd ontvangen. En den volgenden
Zondagmorgen aldaar ter kerk gaande, om toch weer eens eene preek in de moedertaal
te hooren, werd schrijver door dominé Johan Ossewaarde verzocht eene aanspraak
na de predicatie in het Hollandsch te geven, en verder des avonds in het Engelsch te
preeken, welke vriendelijke uitnoodiging natuurlijk werd aangenomen. Middelerwijl
was hij ook al met verscheidene landgenooten in de buurt in gesprek geraakt, waarin
meestal het platte Zeeuwsch te voorschijn kwam. Hoogst verheugend was het te
bespeuren dat de vaderlandsche deugden der ouders geheel op de kinderen schenen
overgegaan te zijn. Naar het scheen waren alle de Nederlanders en nakomelingen in
het geheele graafschap we gesteld, terwijl hunne kerkgebouwen hoog van hunne
weldadigheid en goeden smaak getuigden.
Wat de landstreek zelve betreft, deze is zeer schoon en vruchtbaar. De fruitenteelt
aldaar is algemeen en buitengewoon groot. Bijna overal waren de appel-, peeren-,
pruimen- en perzikenboomen tot brekens toe overladen. Hier en daar werden ook
tamelijk groote wijngaarden ontmoet, ofschoon de druiventeelt die in andere deelen
van den Staat bij lange na niet kan evenaren.
De ontmoeting met deze waardige landgenooten was een der aangenaamste
ervaringen door den schrijver opgedaan.
J.A. METS.
N i e u w -M a r k e t , N.-J., Nov. 1912.

Ingezonden.
Verwaarloosd stamgevoel.
Geachte Redactie,
Een Nederlandsche oorlogsbodem zal de havens van
Guatemala bezoeken.
B e w i j s v a n h o o g a c h t i n g d e r K o n i n g i n Wi l h e l m i n a
voor het Staatshoofd van Guatemala.
Koningin Wilhelmina, die een ondubbelzinnig bewijs van hoogachting voor de
Regeering van Guatemala wenscht te geven, en naar uitbreiding der goede
verstandhouding tusschen Guatemala en Nederland streeft, heeft bevolen, dat de
kruiser ‘Zeeland’, die deel uitmaakt van de Nederlandsche vloot, zich naar
Puerto-Barrios begeve, en dat de Kommandant, Kapitein Howing, met eenige
officieren, een beleefdheidsbezoek brenge aan den heer President der Republiek.
Nog nooit zagen we een Nederlandsch oorlogsschip in onze wateren en dit bezoek
is een bewijs van hechte vriendschap. De ‘Zeeland’ vertrok reeds van Habana, en
einde dezer week wordt Kapitein Howing in de hoofdstad verwacht, waar men reeds
bezig is, maatregelen te treffen, om den nazaten van den grooten Admiraal De Ruijter,
den meest beroemden zeeheld, die de geschiedenis kent en die de schrik der Oceanen
was, een waardige ontvangst te bereiden.
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Ongeveer aldus luidt de vertaling van een bericht, hetwelk voorkomt in het dagblad
El Nacional van 29 Januari 1913.
Het is voor ons een weldaad, deze woorden te lezen en te herlezen, want ze zullen
op de bevolking van dit land niet zonder invloed blijven en ertoe bijdragen, hun te
verklaren, dat Nederland een vrije
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staat is, die meer als eenig ander land, met trotsch op zijn verleden kan terugzien.
Het zal hun openbaren dat Nederland niet is, wat zoovelen hier denken: e e n
D u i t s c h e p r o v i n c i e , doch dat het is een onafhankelijk koninkrijk met eigen
zeden en eigen taal.
‘Wien Neêrlandsch bloed door d'ad'ren vloeit’, ja, ik heb met groote voldoening
en blijdschap, bovenstaand bericht gelezen. Het is de eerste groote stap in de goede
richting, welke ons moet brengen tot de onverdeelde overtuiging bij de bewoners
van Middel-Amerika, dat Nederland geen Duitsche provincie, doch een land is, met
eigen wetten en eigen gezag.
Helaas is er een wanklank in het geheel, waarover ik me schaam, en die bewijst,
dat vele Nederlanders nog zoo weinig gevoelen voor het hooge streven van ons
Verbond.
Veroorloof mij, alvorens verklaringen uit te spreken, daartoe eene inleiding te geven.
Gedurende 7 jaren ben ik hier op koffieplantages werkzaam, en had gedurende dit
tijdperk viermaal gelegenheid de hoofdstad voor weinige dagen te bezoeken, m.a.w.
juist zoovele malen gelegenheid Nederlandsch te spreken. Het is begrijpelijk, dat
onder deze omstandigheden de postdag, die me brieven van lieve bloedverwanten
en vrienden, zoowel als ons gewaardeerd orgaan Neerlandia en andere Nederlandsche
tijdschriften brengt, steeds een feestdag voor me is. Vóór 7 jaren was een Duitsch
koopman in de hoofdstad, consul der Nederlanden; in 1907 werd een andere Duitscher
door onze Regeering tot consul benoemd, waarvan ik eene kennisgeving ontving.
Sedert berustte het consulaat in handen van Nederlanders, doch vonden deze
stamverwanten het waarschijnlijk overbodig, hunnen, buiten de hoofdstad wonenden
landgenooten van deze benoeming kennis te geven, tenminste bereikte me daaromtrent
nooit eenig bericht.
Ik ben getuige geweest van de ontvangst van een Duitschen kruiser en weet, dat
de zeer talrijke Duitsche kolonie, van regeeringswege door heeren consuls en
vice-consuls, tot deze plechtigheid werd uitgenoodigd. En nu vraag ik U,
Nederlanders, waarom wordt dit goede voorbeeld door onze
Regeeringsvertegenwoordigers niet gevolgd? Moet men dan uit de dagbladen
vernemen, hoe hartelijk de ontvangst was; hoe zeer ons, hier nog nooit ten gehoore
gebracht, volkslied werd toegejuicht; hoe kranig zich onze marine-officieren,
gedurende drie dagen, van hun lastige taak kweten! Ware het niet wenschelijk geweest,
a l l e en niet slechts enkele Nederlanders, bij deze, in elk opzicht belangrijke,
gebeurtenis te vereenigen, daardoor hulde brengend aan onze geliefde Vorstin en
dappere Janmaats? Is het wel zoo onbegrijpelijk, dat men dikwijls aan de bereiking
van ons doel twijfelt; het is immers helaas waarheid, dat andere volken ons in dit
opzicht vooruit zijn. En juist waar wij hier in dit land met zoo weinige stamgenooten
te zamen zijn, ware dit niet de meest passende gelegenheid geweest, ons gezamenlijk
onder onze driekleur te scharen, en te zingen: ‘O schitterende kleuren...’?
Doch genoeg, dit was de keerzijde der medaille, en toen ik geheel onvoorbereid,
genoemd dagblad onder de oogen kreeg, waren de heeren officieren reeds twee dagen
in de hoofdstad, en dus voor mij niet meer bereikbaar. En op het oogenblik dat ik dit
schrijf, kiest reeds de ‘Zeeland’ het ruime sop.
T.H. DOUMA.
F i n c a M o r e l i a , 6 Febr. 1913.
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San Andres Osuna, depto. Escuintla Guatemala C.A.
Steunt eigen handel en nijverheid!

Wetenschappelijke wisselwerking tusschen Nederland en België.
Reeds meermalen is - naar ik meen - van Vlaamsche zijde er op gewezen, hoe goed
het is, als van de Noordelijke verwanten mannen naar het Vlaanderenland komen,
om daar iets te brengen van hun smaak, hun schoonheidszin, om daar iets mede te
deelen, van wat hun verstand bezig houdt, hun geest en gemoed vervult. En reeds
zien wij, hoe onze literatoren aan dien dringenden wensch van onze Zuidelijke
medebroeders gehoor geven, maar vragen wij evenwel, wie van hen, die zich meer
thuis gevoelen op wetenschappelijk gebied hun schreden richten naar ginds, om daar,
in eenvoudigen vorm, aan hen, die er belang in stellen, iets mede te deelen, van hun
gedachten, denkbeelden, overwegingen, besluiten, waartoe zij in het door hen
beoefende vak van wetenschap kwamen, dan is het aantal hunner zóó gering, dat
men met het opnoemen van een enkelen naam volstaan moet. En toch is het niet
alleen noodig, maar ook noodzakelijk, dat er meer gedaan worde. Onze aard-, plant-,
dier-, natuur- en scheikundigen, zij moeten naar België, om daar - en ik leg op het
volgende den nadruk - in onze Moedertaal en in algemeen-verstaanbaren vorm kennis
aan te brengen. Als wij eens nagaan, hoe jaar in, jaar uit vereenigingen en
genootschappen als het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de Nederlandsche Natuurhistorische
Vereeniging, de Maatschappij van Nijverheid, de Vereeniging tot bevordering van
Handwerksnijverheid, enz. enz., voor hun leden en verdere belangstellenden sprekers
laten optreden, die met proeven en lichtbeelden opgehelderde lezingen voor hen
houden, dan vraagt men zich, de rij van namen overziend, hoeveel van die mannen
gaan naar onze Vlaamsche broeders, naar hen, die schoon wellicht niet zoo
sterk-bewust toch ook hunkeren naar iets van dergelijken aard. Hièr vergasten wij
ons - tot overladen wordens toe - dáár, moet men zich vergenoegen met het armoedige
kruimpke, dat van de welvoorziene tafel valt.
Kan dat nu, zoo heb ik mij reeds lang afgevraagd, moet dat zelf niet anders worden?
Kunnen niet, eenige mannen van ginds en hier, geest- en studieverwanten, in overleg
en samenwerking met bestuursleden uit bovengenoemde vereenigingen de handen
ineenslaan, om die hier voorgestane en bepleite wetenschappelijke wisselwerking te
doen ontstaan, te doen bevorderen en in goede banen te leiden?
Kunnen zij niet, steunende op beproefde raadgevers, beoefenaren van verschillende
wetenschappen uitnoodigen om in Antwerpen, Gent, Brussel enz. één of meer lezingen
te houden, kosteloos voor allen en om niet toegankelijk?
Belangstelling ginds is er - en bij een juiste keuze van sprekers en onderwerpen
is het beslist en zeker, dat die belangstelling steeds grooter en grooter zal worden.
Ginds - ik weet het - wil men wel een zoodanige Commissie, maar van òns diene de
eerste stap uit te gaan. Wij hebben de meerdere ervaring, wij beseffen het meest van
hoe groot belang het is, als er mannen opstaan, die van hun kennis het Volk iets
mededeelen.
Kennis is macht, zoo luidt het ten onzent immers? En van die macht bezitten wij
veel, zeer veel. Laat dan ook van ons de eerste stap uitgaan. Mogelijk is alles, voor
wie wil en zoo ons werk in den eersten tijd schrale gevolgen zal hebben, wij mogen
en moeten niet wanhopen, noch versagen. Een Groot-Nederland, één van taal, één
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van beschaving, één van cultuur, dat is het groote, mooie ideaal, dat ieder
warm-voelend Vaderlander in zijn hart met zich draagt. Om zoo dicht mogelijk dat
ideaal nabij te komen, is het echter noodig, dat ook op wetenschappelijk gebied alle
Nederlanders, wier geest nog niet
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door een ver-gedreven internationalisme besmet is, samenwerken.
Moge van dit streven naar samenwerking dit blad binnen niet al te langen tijd
kunnen gewagen, van de uitkomsten, ginds in België er door bereikt, hoopvol
stemmende mededeelingen kunnen doen!
Wa g e n i n g e n , Febr. 1913.
J. VAN BAREN

Handel met Zuid-Afrika.
Onder het opschrift ‘Nederlandsche Nijverheid in Zuid-Afrika’ komt in het Jan.-nr.
van Uw geacht tijdschrift een artikeltje voor, welks inhoud een vreemden indruk
gemaakt moet hebben op Uwe lezers, voor zoover zij de ontwikkeling van de
nijverheid in Nederland gedurende de laatste jaren gevolgd hebben.
Die ontwikkeling is zoo belangrijk geweest, dat Nederland zich op het gebied van
den uitvoerhandel de eerste plaats heeft kunnen veroveren. Met zijn uitvoer tot een
waarde van £ 29.11 per hoofd van de bevolking staat het aan de spits der naties.
Dit geldt voor Nederland's uitvoer in het algemeen.
Wat zijn handelsbeweging op Zuid-Afrika betreft, weerleggen de officieele cijfers
voldoende de bewering, dat ‘specifiek Nederlandsche voortbrengselen van nijverheid’
van de Zuid-Afrikaansche markten verdrongen zouden worden. Die cijfers, voor
zoover zij betrekking hebben op de waarde van den invoer uit Nederland in
Zuid-Afrika zijn de volgende: 1906 345.601 pd. st., 1907 357.628 pd. st., 1908
368.190 pd. st., 1909 418.162 pd. st., 1910 538.227 pd. st., 1911 636.104 pd. st.,
1912 752.996.
Er blijkt een voortdurende vooruitgang uit. Inderdaad neemt Nederland dan ook
nu de vierde plaats in onder de landen, die op Zuid-Afrika handel drijven. Het heeft
slechts voor zich het Britsche rijk, Duitschland en de Vereenigde Staten van
N.-Amerika.
Hoe de Afd. Publiciteit De Volkstem te Pretoria, die U het door ons bedoelde
artikeltje toezond, o p g r o n d v a n a c h t e r u i t g a n g v a n N e d e r l a n d ' s
h a n d e l o p Z u i d -A f r i k a de Nederlandsche nijverheid tot ‘meer publiciteit,
meer adverteeren’ kan aansporen, is ons niet duidelijk. In elk geval wenschen wij
op te komen tegen de averechtsche voorstelling van feiten, welke ook aan de Volkstem
bekend moesten zijn.
U onzen dank betuigende voor de plaatsing van bovenstaande regelen, hebben wij
de eer te zijn,
Het Bestuur van de Nederl. Kamer van Koophandel te Johannesburg:
L. BEERSTECHER, secretaris.
J o h a n n e s b u r g , 10 Febr. 1913.

Een Nederlandsche stem uit Australië.
P e r t h , W.-A u s t r a l i ë , 5 Febr. 1913.
Mijnheer de Redacteur,
Ofschoon ik eene Utrechtsche van geboorte ben en vijf jaren op de Hoogere
Burgerschool studeerde, is het toch moeilijk eenen Hollandsche brief te schrijven,
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aangezien ik altijd Engelsch spreek. Toch kan ik mij best in 't Hollandsch uitdrukken
- dat is mondeling. Nu lees ik met veel genoegen Neerlandia, en altijd zoek ik namen
die ik ken, en dat gebeurt niet zelden. Misschien zijn er eenige leden van het A.N.V.
die mij nog herinneren, en als dat zoo is, zou ik heel graag de groeten doen aan mijn
‘old Dutch friends’.
Mevrouw Semmens zorgt, dat wij ons lieve Holland niet vergeten en als zij
Hollanders ten bezoek heeft, krijg ik altijd eene uitnoodiging. Zoo heb ik laatst twee
aardige Hollandsche jongens ontmoet, die zich hier voor een tijd komen vestigen.
Ik zou het eigenlijk niet aanraden naar Australië te gaan, indien men het in Holland
goed heeft, want het leven hier is niet gemakkelijk. Als ik een Engelsche beschrijving
wilde drukken zou ik veel kunnen zeggen, maar helaas in 't Hollandsch gaat het
slecht.
Wilt U dan de groeten doen aan mijne schoolmakkers en kennissen en elders van
Uw dv.,
VICTORIA WRIGHT.
Neerlandia is gaarne de bode van mejuffr. Wright naar al wie haar kennen. Maar
het moet tot zijn blijdschap en waardeering haar verweer tegen een Hollandsch verslag
van de hand wijzen. De geachte schrijfster geeft blijk haar Hollandsch niet te hebben
verleerd; hoe zou dat ook kunnen? Een nieuwe taal in vreemde omgeving met gemak
hanteeren, dat gaat. ‘Op 's herten grond’ sluimert echter de moedertaal, tot zij gewekt,
plotseling weer tot volle bewustheid komt.
Gaarne ziet Neerlandia haar indrukken tegemoet, die van veel nut kunnen zijn
voor haar belangstellende landgenooten.
Redactie.

Nationale Vereeniging voor den Volkszang.
Het Hoofdbestuur van de Nat. Ver. voor den Volkszang is thans samengesteld als
volgt: Wouter Hutschenruyter, voorzitter; mevr. A. Lambrechts-Vos, penningm.;
J.S.M. Havermans, G. den Hartogh, Joh. C. Oostveen, Dr. D.F. Scheurleer en
ondergeteekende als secretaris.
Hij wekt alle vrienden van den volkszang op, zich bij hem voor het lidmaatschap
aan te geven. De jaarlijksche bijdrage (ten minste f 1.-) is zeker voor weinige
Verbondsleden een beletsel.
Voor den volkszang in ons land moeten wij ons thans schamen! Daarin moet
verandering komen en dat k a n , zoo allen de vereeniging steunen, die aan het
Nederlandsche volk, dat buiten de concertzaal thans òf niet zingt, òf dwaas lalt, weer
het goede volkslied wil brengen.
Géén goed Nederlander mag achterblijven!
Mr. A. LOOSJES,
Leidschegracht 117, Amsterdam.

Mededeelingen en allerlei
Benijding.
In de Times van 22 Febr. staat een ingezonden stuk ‘A 17th Century Parallel’ van
den heer Walter Crick, Oving Sussex. Daarin wordt naar aanleiding van Kapitein
Scott's heldendood, de aandacht gevestigd op een overeenkomstige ramp, namelijk
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hetgeen in de troostelooze eenzaamheid van Jan Mayen, in 1634 aan den Hollander
Outgert Jacobsz. van Grootebroek en zes zijner makkers is overkomen. Zij waren,
zoo schrijft de inzender in de Times, 26 Aug. achtergelaten en 4 Juni daarop werden
allen dood teruggevonden. Maar de laatst levende had een dagboek gehouden, dat
tenvolle getuigt van hunne moeiten en ontberingen en in menig opzicht zeer gelijkt
op het tragisch verslag, achtergelaten door kapitein Scott.
En in het nobele hoofdartikel Volkskracht, in het Nieuws van den Dag van 19
Febr., vlg. lezen wij: ‘Op een ochtend is in alle scholen van het Vereenigd Koninkrijk
het eenvoudige verhaal gedaan van de worsteling en den glorierijken dood van
kapitein Scott en de zijnen, en de beteekenis van die daad, als dit nog noodig was,
aan de kinderen verklaard. Menige forsche jongen moet daarbij getrild hebben van
geestdrift en menig meisje tranen gestort - zóó
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te mogen sterven voor zijn land! Zóó, ten bate van de menschheid - en zonder het
moorden en branden van een slagveld.’
Nederland heeft zijn zeven stoere zeventiendeeeuwers van Jan Mayen-eiland niet
vergeten. Een Noorsch graniet vermeldt te midden van ijs en sneeuw, in zwarte
letters: ‘Outgert Jacobsz. van Grootebroek en zijne zes Hollandsche makkers zijn in
April 1634 hier bezweken bij een poging tot overwintering’.
Wij hebben aan die dooden van lang her, eerbiedige herinnering gewijd. Maar
benijden doet wij het Engelsche volk dat op zulke wijze zijn groote tijdgenooten eert.

Nederlandsche programma's in den vreemde.
De Nederlandsche aanplakbiljetten en programma's uit den vreemde, die een der
kenmerkendste afdeelingen vormen van de tentoonstelling, waarmee het A.N.V.
reeds herhaaldelijk uitkwam, is weer met eenige mooie exemplaren verrijkt.
Het grootste is een plakkaat van de Nederl. Vereen. ‘Neerlandia’ te Hoboken,
opgericht 1909. 't Is dat eener ‘Gezellige bijeenkomst’ op 25 Febr. j.l., bovenaan
prijkend met den Nederlandschen leeuw en versierd met het portret van den heer
Christiaan Kriens, Nederlandsch concertmeester en componist te Nieuw-York, die
met zijn vioolspel den avond opluisterde, evenals mevr. P. Geerts, van Brooklijn,
met zang en mej.-M.J. Hoogendam, van Paterson, met pianospel. De openingsrede
werd gehouden door den heer Corn. Beeling Jr.; het orkest speelde Nederl. liederen,
de heer en mevr. Kaaper gaven Hollandsche tweespraken ten beste, zelfs Kokadorus
trad op. Tot slot ging het eerste bedrijf van Fr. van Eeden's blijspel ‘De student thuis’.
Daarna bal en tombola.
Van de Afdeeling Chicago-Roseland ontvingen we programmaboekjes, betreffende
twee feesten door de Afdeeling in 1912 gegeven en waarop Nederlandsche liederen,
voordrachten en kluchtspelen ten gehoore werden gebracht door leden der Afdeeling.
Het Zuid-Afrikaansch blad De Vriend des Volks zond een kalender 1913, een
groot biljet met vijf platen versierd, voorstellende groepen studenten van
landbouwscholen en een huishoudcongres.
Zulke drukwerken zijn voor oningewijden sprekende bewijzen dat er in verre
streken een opgewekt Nederlandsch leven heerscht.
Voor toezending van dergelijken houdt het A.N.V. zich steeds aanbevolen.

Een groeiend woordenboek.
Ieder, die gewend is herhaaldelijk gebruik te maken van een Nederlandsch
Woordenboek, voelt tallooze keeren de onvolledigheid der thans bestaande. Vooral
is dat het geval met het meest gebruikte en ook meest bruikbare, van Van Dale,
waarvan de eerste druk uit 1872 dagteekent. De vierde is van 1898, sedert welken
tijd niet alleen in onze gewone omgangstaal maar ook in onze letterkundige taal en
die van kunst en wetenschap, een groote aanwinst is vast te stellen. De behoefte aan
een vijfden druk was dan ook zeer groot.
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Het zoogenaamde Groote Woordenboek, onze Dictionnaire de l'Academie, kan
voor het dagelijksch gebruik slecht dienen en heeft natuurlijk het nadeel dat men
juist altijd zoekt, wat daaraan nog ontbreekt. Kennelijk echter heeft het aan dezen
nieuwen druk van Van Dale veel bouwstof geleend. Bovendien zijn in de laatste
jaren door een grootere aanraking met Afrika en Vlaanderen, het aantal woorden en
uitdrukkingen, waarvan de gewone lezer te vergeefs de verklaring zoekt, uit
Afrikaansch en Vlaamsch in dezen vijfden druk ondergebracht.
Om van het Afrikaansch een enkel voorbeeld te noemen: het ginds zooveel
gebruikte ‘afparen’, een vertaling van het Engelsche ‘to pair off’, wat gebruikt wordt,
niet alleen bij het Parlement maar in het algemeen, voor het zich verwijderen van
twee leden van tegenovergestelde richting uit een vergadering, teneinde daardoor
geen wijziging te brengen in de verhouding bij de stemming. Ongetwijfeld zal ook
dit woord evenals zoovele uit het Afrikaansch, in onze taal worden opgenomen.
Het vereischt een grootere ruimte en langere voorbereiding dan hier beschikbaar
is, om nauwgezet alles te vergelijken wat deze vijfde uitgaaf, voor zoover de eerste
aflevering betreft, die thans is verschenen, gunstig van de vorige onderscheidt. Maar
wel aardig is het er op te wijzen, dat de woorden accountant, acetyleengas hun intrede
hebben gedaan en ook het Turksche woord ‘aga’, dat thans aan de orde van den dag
is, er in gevonden wordt.
Deze eerste aflevering sluit bij ‘angstvallig’ en beslaat 130 bladzijden in twee
kolommen, op goed papier met zeer duidelijke letter gedrukt, bijzonderheden die bij
een woordenboek van groot belang zijn.
De geheele uitgaaf zal volledig zijn in 12 of 13 afleveringen en voor inteekenalen
niet meer dan 10 gld. bedragen. In den zomer van 1914 zal zij kant en klaar zijn.
Ongetwijfeld zal deze uiterst nuttige onderneming van onze vermaarde uitgevers
Nijhoff en Sijthoff, algemeen zeer worden gewaardeerd.

Waardeering.
Uit een brief van Ds. J. van Lonkhuyzen te Grand Rapids:
Ik heb het genoegen U hierbij te zenden het verschuldigde bedrag voor Neerlandia,
een tijdschrift dat ik altijd gaarne ontvang en het verzoek mijn hartelijken dank over
te brengen aan mejuffr. Dr. C. Catherina van de Graft voor haar mooi stukje
‘Vacantiereisje door Vlaanderen’, dat mij veel genoegen verschafte. Ik herinner mij
nog levendig de overweldigende indrukken die Vlaanderen en het Vlaamsch op mij
maakten, toen ik een paar jaren geleden van de eenzame vlakten in Argentinië
weerkwam, en, te Duinkerken van de boot gestapt, Vlaanderen van uit den trein als
een paradijs voor mij zag voorbij rollen, en het Vlaamsch mij in de ooren klonk
zoeter en liefelijker nog dan het harmonieuse Spaansch. Vlaanderen is zoo mooi! En
het Vlaamsch klinkt zoo liefelijk! Het kan ons stroeve Noord-Nederlanders winste
brengen. Ik hoop daarom, dat nog velen het voorbeeld van mej. Dr. Van de Graft
zullen volgen.

Een eer voor de Nederl. Boekdrukkunst.
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Twintig jaar geleden is Herbert A. Giles Chinese-English Dictonary onder den titel
‘A Chinese Biographical Dictionary’ voor 't eerst te Shangai verschenen, bij Kelly
& Walsh. Het werd onder toezicht door Chineezen gezet.
Na zijn terugkeer in Engeland heeft de sinoloog, onderwijl hij door ettelijke boeken
over China de wetenschap verrijkte, zich bezig gehouden met den tweeden druk van
zijn, in 1911 door de Académie française bekroond, woordenboek, dat dan nu, voltooid
te Shangai, andermaal bij Kelly & Walsh, en te Londen bij Bernard Quaritsch,
verschijnt, maar te Leiden door de firma E.J. Brill is gedrukt.
De schrijver heeft aan onze Koningin een exemplaar gezonden met een begeleidend
schrijven, waarin hij o.m. zijn groote ingenomenheid betuigd met ‘the excellent
results’ der Nederlandsche drukkersfirma.

Nederlandsche Muziekavond.
Als bijzonderheid - 't is bedroevend dat dit als zoodanig moet worden gedaan - meldt
men, dat de heer Wouter Hutschenruyter 26 Febr. te Utrecht een geheel Nederlandsch
instrumentaal concert heeft geleid. Het programma bevatte de namen van Hub.
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Cuypers, Anna Lambrechts-Vos, Carl Smulders, Lod. de Vocht, Henri Zagwijn en
Max Guillaume.
De heer Herman Rutters wijdt in de Nieuwe Courant een waardeerend feuilleton
aan deze muziekuitvoering, die slecht was bezocht en noemt den Nederlander blind,
doof en gevoelloos voor eigen toonkunst. In een volgend nummer hopen wij enkele
zijner beschouwingen over te nemen. Thans ontbreekt ons plaatsruimte.

Den Nederlanders ten voorbeeld.
Na den voetbalwedstrijd België-Nederland, die weder in het voordeel der Hollanders
uitviel, vereenigden de deelnemers zich aan een gemeenschappelijken maaltijd.
De heer Paul Havenith, de Belgische inrichter van den wedstrijd, voerde het woord
‘in sierlijk Vlaamsch’, schrijft het Handelsblad van Antwerpen.

Een vergeten landgenoot.
Een medewerker schrijft aan de N.R. Ct.:
In een der laatst verschenen maandelijksche bijdragen van het Fransche
Aardrijkskundig Genootschap is een artikel verschenen, dat tot nu toe niet algemeen
bekend is gemaakt en de belangstelling toch ten volle verdient.
De heer Avelot vraagt daarin de aandacht voor ‘une exploration oubliée’, een reis
welke een Hollander in het midden der zeventiende eeuw door Portugeesch Kongo
maakte en waarvoor schr. de voornaamste bijzonderheden opdiept uit Dapper's
beschrijvin Afrika.
Een Hollander, Jan de Herder, ondernam omstreeks 1642 of 1643 een reis in deze
bijna onbekende binnenlanden, nadat wij door de verovering van Sint Paul de Loanda
op de Portugeezen door Pieter Jol Houtebeen (24 Aug. 1641) op die kusten vasten
voet hadden gekregen. Waarschijnlijk behoorde De Herder tot het gezantschap dat
in 1642 naar San Salvador werd gezonden om een verdrag te sluiten met den
‘mani-congo’ Garcia II; hij vertok in ieder geval met zes anderen, wier namen
onbekend schijnen te zijn, van Loanda over Salvador naar Kundi aan de rivier de
Kwango, en trok aldus het tegenwoordig Portugeesch Kongo geheel door.

Nederlandsche Batikkunst te Rome.
Mevr. Wegerif-Gravestein heeft de eerste week van Maart een tentoonstelling van
batikkunst te Rome gehouden. Zij heeft er veel wil van gehad.
De Italiaansche Koningin-Moeder, Margherita van Savoye, aan wie onze
landgenoote in haar paleis de fraaiste batikstoffen mocht vertoonen en toelichten,
heeft er verscheidene gekocht.
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Saidjah in het Hongaarsch vertaald.
De heer A. van Hoogstraten, onze vertegenwoordiger te Buda-Pest zond ons een
deeltje van de Magyar Könyvtar (Hongaarsche Boekerij), genaamd ‘Szaidzsa’. Het
is eene vertaling door een zekeren heer Stefan Gábor, van het verhaal van Saidja en
Adinda uit Multatuli's Max Havelaar.
Naar op den omslag vermeld wordt, is het uit het Hollandsch en dus klaarblijkelijk
zonder behulp van een Duitsche of andere uitgave vertaald.

Nederl. Wetenschap in Frankrijk.
In het vorig nummer maakten wij melding van de lezingen door Prof. Salverda de
Grave in de Sorbonne te Parijs gehouden.
In een brief uit Parijs aan de N.R. Ct. wordt daaraan nog eens herinnerd, tevens
aan de voordrachten der Nederlandsche professoren Lorentz, Chantepie de la Saussaye
en Hubrecht. De correspondent meent dan ook terecht dat het leerjaar 1912-1913
voor de wetenschappelijke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland en in het
bijzonder voor den naam der Nederl. wetenschap in Frankrijk van belang is geweest.

Nationale Feestbundel.
De uitgever Joh. de Heer te Rotterdam heeft een zeer toepasselijken bundel nationale
liederen uitgegeven, die voor de a.s. feesten goede diensten kan bewijzen; het zijn
een 24-tal op oranje papier gedrukte vaderlandsche zangen, naast de bekende ook
verscheidene die betrekking hebben op de gebeurtenissen van November 1813. Bij
groote hoeveelheden tegelijk besteld daalt de prijs zelfs tot 1¾ cent per stuk.
Dezelfde liederen zijn ook voor twee stemmen in noten- en cijferschrift uitgegeven;
ook voor gemengd koor, harmonium of piano.

Nederland en de wereldscheepsbouw.
Handelsberichten van 13 Maart 1913 geeft in tonnenmaat een overzicht van het aantal
nieuw gebouwde schepen gedurende 1912.
Nederland neemt de vijfde plaats in met 99.439.

Een Britsch Minister over Nederland.
De vorige maand bevatte de Daily Mail een uitgebreid verslag van het onderhoud,
dat de Britsche Minister van Landbouw, de heer Runciman, bij zijn terugkeer uit
Nederland aan een vertegenwoordiger van dat blad toestond. Hij is vol bewondering
voor verscheidene der in Holland gevolgde stelsels van land- en tuinbouw.
Van Holland is voor den kleinen Engelschen boer volgens dezen Minister zeer
veel te leeren.
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Een goed woord voor retour.
Herhaaldelijk is reeds beproefd het woord retour door een goed Nederlandsch woord
te vervangen. Men spreekt van pasje, overstapje; maar die woorden duiden toch niet
voldoende de beteekenis aan en ‘heen en terug’ is te lang.
In den laatsten tijd hebben we het woord ‘dubbel’ gehoord en dit lijkt ons het
meest geschikt. Op de trams krijgt men een kaartje voor een dubbelen rit en voor
den trein inderdaad een dubbel kaartje.
Zegt het voort!

Uit Sheffield.
Een lid van het A.N.V. te Sheffield deelt ons mee, dat aldaar een Nederlandsche
Staalhandel bestaat n.l. de ‘Vulcan Steel & Tool Co.’

Malligheid.
De kantoorbedienden van de Steenkolen-Handelsvereeniging te Rotterdam hebben
een voetbalvereeniging opgericht onder den naam C o a l . Waarom geen Kolen of
Steenkool? Of vinden zij dat een raren naam voor een voetbalvereeniging? Maar dat
is Coal dan toch net zoo.

De Gentsche Tentoonstelling en onze taal.
Aan een maaltijd den Ned. Comm. Generaal der Tentoonstelling Mr. Th. Stuart, bij
zijn eerste bezoek te Gent aangeboden door voorzitter en algemeene bestuurders,
heeft de heer Braun, voorzitter van het uitvoerend Comiteit een heildronk in het
Nederlandsch uitgebracht, waarin hij o.m. zei:
Onze tentoonstelling zal een tweetalig karakter hebben; zij zal ook voor de
vreemdelingen het bewijs leveren dat, in Vlaanderen, onze bevolking aan de
Vlaamsche taal is gehecht gebleven en dat zij, evenals zulks trouwens het geval is
voor het gansche land, de grootste sympathie gevoelt voor onze Noorderburen.
***
De Nederlandsche Kamer van Koophandel en het Bureau voor Handelsinlichtingen
te Amsterdam heb-
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ben een krachtige oproeping gezonden aan de Nederlandsche nijverheidsmannen om
deel te nemen aan de Gentsche Wereldtentoonstelling.
Wij voegen er aan toe: en de Nederlandsche taal den voorrang er bij te geven.

Mooi Nederland.
Verschillende Deutsche tijdschriften o.a. Daheim, Moderne Kunst en Die Woche
hebben den laatsten tijd opstellen over Nederland's landschapschoon en Nederlandsche
kunst gegeven.
Waarschijnlijk staat dit wel in verband met de onafhankelijkheidsfeesten dit jaar
te geven.
De Engelsche bladen brachten waardeerende besprekingen van:
Through Holland in the vivette bij E. Keble, Chatterton London, Seeley;
A free farmer in a free state bij ‘Home Counties’ (J.W. Robertson Scott), London,
Heinemann;
‘Rambles in Holland’ written by E. and M.S. Grew, Mills and Boon.

De Hollandsche Nachtegaal te Nieuw York.
Aldus noemt Ds. J.A. Mets, ons 81-jarig Amerikaansch lid in een brief aan Neerlandia
gericht, de Nederlandsche zangeres mevr. Julia Culp, die, begeleid door den heer
Coenraad Bos een schitterend geslaagden zangavond te Nieuw-York heeft gegeven.
Hij is een en al bewondering voor de zangeres, maar het doet hem toch innig leed
‘dat geen enkel Hollandsch lied werd gegeven’. En dan vraagt de geestdriftige
grijsaard, die 63 jaar in Amerika woonde, maar zijn geboorteland en moedertaal geen
oogenblik vergeten heeft, terecht:
‘Is ons vaderland dan zoo arm, of de lyrische kunst aldaar zoo dood, dat er niets
van dien aard bestaat waardig door zulk eene stem aan het oor en het hart eener
vergadering in den vreemde aangeboden te worden? 't Is waar, Hollandsch is eene
bijna geheel ongekende taal alhier; maar even onbekend, zoo zelfs niet meer, is de
taal van Rusland. En toch vond het koor van de Russische kerk te Nieuw-York een
toejuichend gehoor op den avond van 1 Febr., niettegenstaande het progamma niets
dan Russissche gezangen bevatte.’

Bosboom Toussaint-oorkonde.
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In het Aug. en Oct. Nr. 1912 van Neerlandia hebben wij een en ander medegedeeld
over het gedenkteeken voor Mevr. Bosboom-Toussaint opgericht met medewerking
van het Alg. Ned. Verbond.
Sedert kreeg de heer G.A. Luitingh te Haarlem de opdracht een oorkonde te
vervaardigen, die de onthulling van het borstbeeld in sierschrift vermeldt.
Zij is onderteekend door den Burgemeester der gemeente, den heer G. Ripping
als eerevoorzitter, Jhr. Mr. P. van Foreest als voorzitter, J.A. Verkuyl als
onder-voorzitter, Mr. K.A. Cohen Stuart als penningmeester en C. Nannes Gorter
als secretaris.
De oorkonde is versierd met de wapens van den heer en Mevrouw
Bosboom-Toussaint terwijl in den rand de meest bekende werken der gevierde
schrijfster worden genoemd.
24 Febr. is deze oorkonde plechtig overhandigd aan het
Gemeentebestuur van Alkmaar, waarbij de heer J.A. Verkuyl een rede uitsprak,
waarin hij er aan herinnerde, hoe uit Alkmaar, maar ook uit het binnenland en zelfs
uit het buitenland
(St. Petersberg, Kaapstad, Curaçao) bijdragen werden geschonken, hoe ook het
Koninklijk Huis en de familieleden van Alkmaars eereburgeres krachtig steunden
en ook Alkmaars Raad een aanzienlijke som beschikbaar stelde.
Daartegenover moest de spr. tot zijn leedwezen wijzen op de geringe belangstelling
der letterkundige wereld.
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De burgemeester, de heer G. Ripping, aanvaardde het geschenk en zeide, dat het
gemeentebestuur de fraaie oorkonde een waardige plaats in het Museum zou
aanwijzen.
Mr. N.H. de Lange bracht hulde aan het uitvoerend comité, mr. Cohen Stuart
herdacht in het bijzonder de verdiensten van den heer Verkuyl.
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Nieuwe leden
Groep Nederland.
Gewone leden.
Jhr. Mr. H.G. van Holthe tot Echten, Stationstraat 11, Assen.
Mr. A. Hilbingh ten Oever,

Assen.

M.A.D. Jolles, burgemeester,

Assen.

J.M. van der Minne, inspect. Directe Belastingen,
Zuidersingel 5,

Assen.

Max van der Laan, koopman, Nieuwe Huizen,

Assen.

Copes van Hasselt, Majoor der Infanterie, Brink 28,

Assen.

Dr. H. Anema, arts, Vaart N.Z. 26,

Assen.

P.D. Buijze, Kolonel Infanterie, Paralelstraat 3,

Assen.

Jhr. Mr. H.E.E. Roëll, Vaart N.Z. 66,

Assen.

Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, advocaat en
procureur, Vaart,

Assen.

M.H. Gratama, uitgever Asser Courant, Hertenkamp 5, Assen.
G.C. Lunsingh Meijer, wijnhandelaar, Zuidersingel 37, Assen.
F.H. Oldenhuis Gratama, hypotheekbewaarder, v.d.
Feltzpark 1,

Assen.

Mr. G.M. Doornbos, advocaat en procureur, Beylerstraat Assen.
9,
J.H. van Gonggrijp Bungenberg, Rijksbetaalmeester,
Torenlaan 6,

Assen.

A.W. Gratama, effectenhandel, Vaart Z.Z. 13,

Assen.

P. Roodzant,

Assen.

H.J. Oosting, Vaart N.Z. 34,

Assen.

Dr. P.H. Suringar, rector van het Gymnasium,

Assen.

A.v.d. Boon, Nieuwe Haven 10,

Assen.

Allen opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose.
Mej. M. Kessler, Bezuidenhout 79,

Den Haag.

Opg. door den heer A.D.
Fokker, Leiden.
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Mevr. de wed. J. Patijn, Javastraat 17,

Den Haag.

J.F.A.v. Bruggen, Ind.-stud., Weimarstraat 216,

Den Haag.

Opg. door den heer C. de
Bruyn M.Czn.,

Leiden.

H.P. van Nieuwenburg, dir. Nutsschool,
De Ruijterstraat 34,

Den Haag.

Opg. door Dr. M.A.v.
Weel,

Den Haag.

J.C. van Uye, Laan van Nieuw Oost-Indië 58,

Den Haag.

Jhr. W. de Brauw, Jan van Nassaustr. 54,

Den Haag.

Mevr. Ackens, apotheek,

Kerkrade (L.).
Opg. door mej. G.C. de
Bruyn,

Kerkrade (L.).

Mej. J.A. Schouten, Javastraat 21,

Nijmegen.

P.J. Smink, Styn Buysstraat 88,

Nijmegen.

Dr. A.W. van Haaften, Oude Stadsgracht 55,

Nijmegen.

C.J. Keurenaer, Berg en Dalscheweg 57,

Nijmegen.

W.H. Peters, Groesbeekscheweg 123,

Nijmegen.

Dr. J.G. Driessen, St. Annastraat 25,

Nijmegen.

Mej. Chr. Dommisse, St. Annadwarsstr. 6,

Nijmegen.

H. Prakke, v. Broeckhuyzenstraat 6,

Nijmegen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Nijmegen.

H.Ph. Th. Witkamp, gep. O.-I. onderwijzer,
Barbarossastraat 72,

Nijmegen.

Ds. A. van der Flier, Oranjesingel 53,

Nijmegen.

Mevr. G. Vorenkamp-Mulder, Franschestraat 44,

Nijmegen.

D. van Arcken, Groesbeekscheweg 109,

Nijmegen.

Opg. door den heer
A.I.M.J. Schaepman,
A. van Wijnen, Geestbrugweg 49,

Den Haag.
Rijswijk (Z.-H.).

Opg. door den heer G.G.
Thiery,
Tjeerd de Vries, Admiraal de Ruijterweg 52 I,

Den Haag.
Amsterdam.

Opg. door den heer R.C.W. Amsterdam.
Daalder,
Mevr. D. Goedkoop-Vis, Plantage Middenlaan 80,

Amsterdam.
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Opg. door den heer Heyme Zaandam.
Vis,
Mr. G.L. de Vries Feijens, ambtenaar
O.M., Paulus Potterstraat
42,

Amsterdam.

Opg. door Prof. J.A. van
Hamel,

Amsterdam.

T. Jansma, hoofd der Rozenschool, 2e Helmerstraat 50, Amsterdam.
Opg. door den heer M.E.
Bellaer Spruijt,

Amsterdam.

P.J.L. Slag, Nassaukade 322,

Amsterdam.

W. Rust, Maerten van Heemskerkstr. 2,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Haarlem.
L.W.v. Giessen,
Jules Zufang, Lakenkoopersstraat 16,

Haarlem.

Opg. door den heer C.W.
Crous, Valencia,
Jhr. G.K. van den Santheuvel, Westerhoutstraat 28,
Opg. door den heer N.C.
Muller,
K. Kistenmaker, Spieringweg,

Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlemmermeer.

Opg. door den heer A.v.
Schouwen,

Haarlem.

A.H. Ledeboer, fabrikant,

Enschedé.

P.J. Reudink, bloemist, Lipperkerkstr.,

Enschedé.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Enschedé.

Mej. M. Claassen, leerares H.B.S.v.M.,
Mecklenburglaan 80,
Ds. J. van Vliet,

Bussum.
Leerdam.

Opg. door den heer C. de
Bruyn M.Czn.,

Leiden.

H. Altmann, 's-Gravendijkwal 153b,

Rotterdam.

M.F. de Bruijne, ingenieur, Maaskade 127b,

Rotterdam.

Opg. door het Bestuur der Rotterdam.
Afdeeling
L.A.P. van Dalsum, Eendrachtstraat 29b,

Rotterdam.
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Opg. door den heer W.M. Rotterdam.
Leverstein,
Jhr. H. van Meeuwen, Oude Diest,

's-Hertogenbosch.

P. van de Ven, cand.-notaris, Rosmalen bij

's-Hertogenbosch.

J.M.H.R. Kersemaekers, civ.-ing., dir. van
Gemeentewerken, Schapenmarkt 20,

's-Hertogenbosch.

A. Lievegoed, leeraar Gymnasium, Vuchterdijk 18,

's-Hertogenbosch.

Dr. Janssen, arts,

Simpelveld (L.).
Allen opg. door Mr. K.M. 's-Hertogenbosch.
Phaff,

A.H. de Vries, Huize Laanzicht,

Rossum (Geld.).

Opg. door den heer H.
Rijks,

Leiden.

J.J. Fanoy, Hoogewoerd 41a,

Leiden

J.J. Romein, Vreeswijkstraat 24,

Leiden

H.N. IJsbrandi, Haarlemmerstraat 52a,

Leiden

H. Offerhaus, Breestraat 15,

Leiden

Mej. E.D. Bruins, Plantsoen 69,

Leiden

Mej. M. van Exter, Botermarkt 28,

Leiden

Mej. M.F. Mees, Groenhovenstraat 13,

Leiden

Mej. W. Vaillant, Morschsingel 5,

Leiden

Mej. E.J. van Rij, Zoeterwoudschesingel 73,

Leiden

Allen opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.

Leiden

Dr. Jac. Degenaar, Oude Gracht,

Alkmaar.

Dr. L.M. Klinkenberg, Metiusgracht 22,

Alkmaar.

G.H. Honing, Kennemerstraatweg 81,

Alkmaar.

Mej. C.E.C. Bruining, Langestraat 61,

Alkmaar.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Alkmaar.

J.T. de Lange, administrateur 's-Heerenloo,

Ermelo.

Mevr. L. Posthuma-Miedema-Wittenkamp,

Ermelo.

Beiden opg. door den heer Ermelo.
S. Posthuma,
Mr. E. de Grave,

Soest.

J.J. Baale, leeraar M.O., Vischmarkt 8,

Groningen.
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Opg. door den heer J.C.
Evers,
Jonkvr. Mr. J.A. Barones van Verschuer,
Jansbuitensingel,

Assen.
Arnhem.

Opg. door F.H. Baron van Arnhem.
Verschuer,

Buitengewone leden.
J. Huender, inspecteur Registratie en Domeinen,
Nassaulaan 14,

Assen.

Dozy, Militie-Commissaris,

Assen.

Beiden opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose.

Jongelieden-Afdeelingen.
S.W.A.D. Slagter,

Westdam
bij
Woerden.

H.W. Müller, Parklaan 21,

Zeist.

L. Willink, Prins Hendriklaan 18,

Zeist.

W. van der Heijden,

Zeist.
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B.T. Booije, Montanbanstraat 5,

Zeist.

A.L.v.d. Goes,

Zeist.

Mej. E. Bastert, Rupelmonde,

Nieuwersluis.

C.C.A. Valk, Steynenburg,

De Bilt.

S. van Heerde,

De Bilt.

Mej. C. Gerstenhäuer Zimmerman, Steynenburg,

De Bilt.

Mej. B.v.d. Steen, Steynenburg 40,

De Bilt.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.

Utrecht.

Mej. C.L. Engel, Fred. Hendrikplein 9,

Den Haag.

P. Ringelberg, cadet Artillerie,

Breda.

Beiden opg. door het Best. Den Haag.
der Jongel.-Afd.
Mej. A.M. Muntendam, Jacob Obrechtstraat 7,

Amsterdam.

Mej. G.M. Bruinsma, De Clercqstraat 91,

Amsterdam.

Mej. A.G. Bruinsma,

Amsterdam.
Beiden opg. door mej.
W.C. Keijser,

Amsterdam.

L.J. Graafland, Spoorsingel 34,

Rotterdam.

Mej. J. van Teeffelen, Kruiskade 21b,

Rotterdam.

R.P. Magito, Vischsteeg 3,

Rotterdam.

J.T. Jansen, Hang 69,

Rotterdam.

W. Oliemans, Zwart Janstraat 109,

Rotterdam.

W. van Pernis, Jericholaan 103b,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer
W.M. Leverstein,

Rotterdam.

T. Troostwijk, Nieuwe Gracht 181,

Utrecht.

L. Reedijk, Janskerkhof 1,

Utrecht.

Mej. A. Adriani, Parkstraat,

Utrecht.

W.E. Cox, Stadhouderslaan 41,

Utrecht.

H.R.J.W. Taets van Amerongen, Oorsprongpark 1,

Utrecht.

F. van Hoogstraten, M.H. Trompstr. 22,

Utrecht.

Mej. L. Schuurman Stekhoven, Willem Barentzsstraat Utrecht.
19,
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B. Momma, Mauritsstraat,

Utrecht.

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

Utrecht.

J.F.H. van Leeuwen, Lucasbolwerk 5,

Utrecht.

Mej. H. Troostwijk, Nieuwe Gracht 181,

Utrecht.

E. Duurvoort, Lange Nieuwstraat,

Utrecht.

J.J. Hendriks, Nieuwe Gracht 163,

Utrecht.

H.F. Fischer, Schreuder v.d. Kolkstraat 9,

Utrecht.

Mej. L. Rahder, Mauritsstraat 14,

Utrecht.

Mej. E. Vlaanderen,

Soest.

J. Westrik, Vredehof,

De Bilt.

P. Schermers, Oud-Arnhemscheweg 7,

Zeist.

H. Boelman,

Zeist.

J.W.F. Donath,

Kuilenburg.

Mej. Jo Bloeme, Nassaukade 176,

Amsterdam.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Utrecht.

J.v.d. Horst, Kinkerstraat 119,

Amsterdam.

H. Richter, N. Achtergracht 27,

Amsterdam.

W.J. Liefheid, Pieter Nieuwlandstraat,

Amsterdam.

H.W. Kampert, P. Vlamingstraat 23 II,

Amsterdam.

W. Aarhelge, Kattenburgervoorstr. 18 I,

Amsterdam.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Amsterdam.

J.A. van Marle, Heemraadsingel 251,

Rotterdam.

Mej. W. Baus, Brouwerstraat 24,

Schiedam.

Mej. T. Gravesteijn, Westvest 8,

Schiedam.

Mej. A. van Vlaardingen, Nassaustr. 29,

Schiedam.

Mej. C. Bubberman, Buitenhaven,

Schiedam.

Mej. A. Krijger, Vischmarkt 9,

Schiedam.

Mej. A. Bender, Lange Haven 57,

Schiedam.

Mej. N. van Buysen, Tuinlaan 86,

Schiedam.

Mej. D. Bubberman, Buitenhaven,

Schiedam.

W. Bakkes, Nassaustraat 30,

Schiedam.

J. Norenburg, Singel,

Schiedam.

L.L. Brauwer, Singel 90,

Schiedam.
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W. van Vlaardingen, Nassaustraat 30,

Schiedam.

W.E. Kranen, St. Liduinastraat 10,

Schiedam.

Mej. P.W. de Groot, Warande 87,

Schiedam.

J. van Balen, Westvest 8,

Schiedam.

Jacobsen, Hofsingel,

Vlaardingen.
Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

A. Maltha Bzn., Hoogstraat 4,

Schiedam.
Schiedam.

Opg. door het Bestuur der Rotterdam.
Jongel.-Afd.
Mej. E. Roepman, Wilhelminastraat 11,

Den Haag.

Mej. E.G.J. Neumann, Valkenboschlaan 149,

Den Haag.

M.D.E. de Leve, Laan van Meerderv. 172,

Den Haag.

H.W. Lovink, Carpentierstr. 201,

Den Haag.

D.C. Roëll, Juliana van Stolberglaan 62,

Den Haag.

Roes, Obrechtstraat 70,

Den Haag.

S. Monhemius, Van Galenstraat 43,

Den Haag.

Mej. J. de Jong, Pronkstraat 2,

Scheveningen.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Den Haag.

Willy Kohl, Bogaardenstraat,

Maastricht.

Mej. Jos Michiels, Muntstraat 11,

Maastricht.

Joseph. Postmes, Groote Gracht,

Maastricht.

Noël Boosten, Hondstraat 4b,

Maastricht.

Jean Berenschot, Bouillonstraat 1,

Maastricht.

Gust. Kengen, Alexander Battalaan,

Maastricht.

Louis Le Cocq d'Armandville, Heijlerhoflaan,

Maastricht.

Idusbald Le Cocq d'Armandville, Heijlerhoflaan,

Maastricht.

Mej. Jos. Meijers, Lenculenstraat,

Maastricht.

Mej. Aletta Lammers van Torenburg,

Maastricht.

Mej. C. Chardonnay, Brusselscheweg,

Maastricht.

Eugène Vogels, Schoolcompagnie,

Maastricht.

J. Mestrom, Schoolcompagnie,

Maastricht.

H. van Nieuwenhuizen, Schoolcompagnie,

Maastricht.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Maastricht.
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Th.F. Roest, Van Eedenstraat 13,

Haarlem.

E. Reynhold, Kleine Houtweg 39,

Haarlem.

R. Lorentz, Zijlweg 76,

Haarlem.

Mej. C. ter Haar, Frans Halsplein 10,

Haarlem.

Mej. C. Priebee, Schotersingel 67a,

Haarlem.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Haarlem.

Groep België.
Bijdrage fr. 5.
Mej. De Proft, Quai Mativa 27,

Luik.

Mej. W. Sleeckx, Rue de Joie 69,

Luik.

Carlier, best. Krijgshospitaal, Rue de Seymerich,

Aarlen.

Ch. de Freyne, onderstatie overste, Rue Ermesinde,

Aarlen.

De Jonge de Wijgaerd, serg.-majoor, 10e Linie
Regiment,

Aarlen.

Osc. de la Sorte, Rue de Luxembourg,

Aarlen.

Jul. Fabritius, leeraar athen., Rue St. Jean,

Aarlen.

Ep. Leleu, kleermaker, Rue de Diekirch 67,

Aarlen.

Alf. Peeters, Rue de Mersch 69,

Aarlen.

Damien Roggen, leeraar athen. Rue du Casino,

Aarlen.

Polidoor Segers, serg.-majoor, 10e Linie Regiment,

Aarlen.

Oscar Stuyven, teekenaar spoor, Rue de Sesselich,

Aarlen.

L. van Cauwelaert, tandarts, Place Léopold,

Aarlen.

C. Vandenberg, snijder, Rue de Bastogne,

Aarlen.

Em. van Es, diamantslijper, Rue de Viville 22,

Aarlen.

Is. van Ginderdeuren, hoofdtreinwachter, Rue de la
Synagogue,

Aarlen.

Hendrik van Hoof, tandarts, Rue de Neuschateau 47,

Aarlen.

J. van Olmen, diamantslijper, Rue de la Banque,

Aarlen.

Henri Callaert, beeldhouwer, Chemin du Gravier 86,

St. Andries, Brugge.

Opg. door den heer W.
Boer,
Mej. M. Meuris, onderwijzeres, Koepoortkaai 32,

Den Haag.
Gent.
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Opg. door mej. Thys.
Fl. van Cleemputte, leeraar, Pieter Coeckestraat,

Aalst.

Lod. Bruggemans, leeraar, Statieplein,

Aalst.

D. Hallewein, leeraar, Hotel St. Jean, A. Lienartstraat, Aalst.
Allen opg. door den heer
N. Heyndrickx.
P. Michiels, advokaat, Stationstraat,

Aalst.

A. de Windt, notaris, Cumontstraat,

Aalst.

Beiden opg. door den heer
P. Nijs.
P. Ghysbrecht, bediende, Maanstraat,

Aalst.

Opg. door den heer A.
Buys.
H.J.A. van Duynen, Ern. Allardstr. 11,

Aalst.
Brussel.

Opg. door den heer G.
Willems.
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Minimum-bijdrage fr. 3.
Mej. M. Platel, Avenue du Hêtre 17,

Cointe, Sclessin.

E. Tervooren, Jozef Liesstraat 28,

Antwerpen.

Opg. door den den heer
Noeninckx.
A. Noeninckx, onderwijzer, Klappeistr. 20,

Antwerpen.

Opg. door den heer F. van
Laar.
Leop. Bauwens, Holstraat 118,

Gent.

Opg. door den heer B. de
Guchtenaere.
Od. van Nieuwenhuyse, drukker,

Wetteren.

Opg. door den heer
Schepens.
Rob. van Nieuwenhuyse, postbeambte,

Wetteren.

Cyr. van Damme, vatenfabrikant,

Wetteren.

Prosp. van Severen, putboorder,

Wetteren.

Beiden opg. door den heer
M. Schepens.
Stant de Vriese, postbeambte, Van Lokerenstraat 30,

Ledeberg, Gent.

F. van Heuverswijn, stud., Nijverheidstraat 108,

St. Amandsberg, Gent.

M. D'Haese, stud., Roode Torenstr. 6,

Gent.

P. Verbrugghe, stud., Borluutstraat 6,

Gent.

Norro, stud., Steendam 2,

Gent.

Cyr. Geerinckx, stud, Mertensstr. 4,

St. Amandsberg, Gent.

Groep Ned. Oost-Indië.
Ch. Swart,

Weltevreden.
Opg. door Mr. W.H.
Gesner v.d. Voort,

Harderwijk.

J. Oosterveld,

Weltevreden.

A.M.E.v. Reijn Snoeck,

Weltevreden.
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M. Alberts,

Weltevreden.

J. Kleefstra, beamtbe K.P. Mij.,

Weltevreden.

E.H. Bergsma,

Weltevreden.

A.J. Pattij, beamtbe firma Tüdeman & Van Kerchem, Weltevreden.
H.Ch.H. Weegner, particulier,

Soekaboemi.

A.J.W. Welffer, adm. O. Miramontano,

Soekaboemi.

Hamaker Jr., adm. O. Dinawatti,

Soekaboemi.

L. Zecha, dir. ondern. Mataram,

Soekaboemi.

Van der Moore, adm. ondern. Pasirgatom,

Soekaboemi.

J.E. Copijn, adm. ondern. Tjirangon,

Soekaboemi.

G.F. Lette, beambte ondern. Dinowatti,

Soekaboemi.

E.G. Gasper,

Soekaboemi.

J. van Motman, adm. ondern. Goenoeng Boede,

Soekaboemi.

M. Ouwerkerk, hoofd der school,

Soekaboemi.

W. Winckel, adm. ondern. Tjidadap,

Tjikeker.

J.P. Smits, adm. ondern. Panjairon,

Tjikeker.

M.C. Perk, adm. ondern. Gedeh,

Tjiandjaer.

J.H.F. Kishl, adm. ondern. Tjibareno,

Tjibadak.

H. Denninghoff Stelling, adm. ond. Porakan Salak,

Tjibadak.

A.J. van Schermbeek, hoofd-adm. O. Penagor,

Tjibadak.

W.H. Boreel, hoofd-adm. Porakan Salak,

Tjibadak.

Ch.F.R. Schirmer, adm. ondern. Kali Berao,

Tjibadak.

J.Th. Hamaker, dir. ondern. Tjiboengaer,

Soekaboemi.

Groep Ned. Antillen.
W.P.M. van Eps, Consul der Nederlanden,

St. Thomas (Deensch
West-Indië).

Opg. door den heer G. de
With.
G. Troost, onderwijzer,

Curaçao.
Opg. door den heer Joh.
Scheuerman,

Curaçao.
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Buitenland.
C.J.A. Kwast, p/a. K.W.I.M.,

Port of Spain (Trinidad).

J.J. Carlee, Chemist Waterloo Estate,

Carspichaima (Trinidad).

Beiden opg. door den heer
J.C. Bueno de Mesquita,
Jermingham, Junction.
G. Broes van Dort, Great Northern Bldg.,
Opg. door den heer A.
Oosterheerdt,

Chicago.
Chicago.

Juriaan van der Heyde Schreuder,
Hohestr. 60 I e,
Mej. Berlina Roos, Kaiser Wilhelmstr. 23 pt.,
Beiden opg. door het
Bestuur der Afdeeling
W.L. Brocades Zaalberg, c/o. Weir, Scott & Co.,

Leipzig.
Leipzig.
Leipzig.
Estation Villa Alegre
(Chili).

Opg. door den heer J.W.
Brocades Zaalberg,
Scheveningen.
J.J. van Konynenburg, Luit. t/Zee 2e kl., p/a. Dept. van Batavia.
Marine,
M.C. de Jong, Luit. t/Zee 2e kl., p/a. Dept. van Marine, Batavia.
J. Dikkers, Officier van Admin. 2e kl., p/a. Dept. van Batavia.
Marine,
J.B. Jochems, Officier van Gezondh. 2e kl., p/a. Dept. Batavia.
van Marine,
Mevr. N.S. Bisschoff, 40 Bosmanweg,

Orphinton, Johannesburg
(Transv.).

J. Welter, Astra Românâ,

Ploesti (Rum.).

C. Goofers, Bulevardul Pache 39,

Boekarest (Rum.).

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.
Mej. M.A. Dekker, P.B. 123,

Rumenië.
Vienna. Fairfax Co.,
Vienna (V.S.v.A.).

Opg. door den heer N.J.
Beversen.
H.N. Dempers, Welgevonden, P.K. Endicott,

distr. Pretoria (Transv.).
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Opg. door het Bestuur der Johannesburg.
Afd.
L.J. de Balbian,

Basic City (Virginië)
(V.S.v.A.).

W. van Rossen, Postbus 113,

Pretoria (Transv.).

F.A. Kleyweg, Postbus 113,

Pretoria (Transv.).

Beiden opg. door den heer Pretoria.
D. Krabman,
H.C. Greenberg,

Kinross (Transv.).

Mr. M.M. van Osch,

Khartoum Sudan.
Opg. door den heer Alb. C. Cairo.
Cosman,

P.C.v.d. Giessen, Georgstr. 26,

Bremen.

S. Hoft, Körnerstr. 10,

Bremen.
Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

K.J.J. Lotsy,

Bremen.
Lanham, Maryland
b/Washington D.C.
(V.S.v.A.).

Opg. door Dr. J.B.
Schepers,
J.J. Fouché,

Haarlem.
Ladybrand (O.V.S.).

Opg. door den heer P.v.d. Sacanjimba.
Smit, Bihé,
Joh. J.v.d. Bergh, 110 De Kortestraat,

Braamfontein (Transv.).

W. Zipp, Bus 39,

Cleveland (Transv.).

J.J. Taljaard, p/a. W.H. Harris,

Johannesburg (Transv.).

Allen opg. door Best. der Johannesburg (Transv.).
Afd.
Gabriel H. Malan, stud.-phil., Schletterstrasse 3 IIIr,

Leipzig.

G.H. Rigter, Perthesstrasse 16 IIIr,

Leipzig.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Leipzig.

J. Goedhart, p/a. firma Volker & Bos,

Port Said.

C. Koonings,

Volker Port Said.
Beiden opg. door den heer Port Said.
B. Kroon,
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S. Boersma, hoofd van de voorbereidende Techn.
School, Hillstraat,

Bloemfontein (O.V.S.).

Opg. door het Bestuur der Bloemfontein (O.V.S.).
Afd.
C. Rippe, gep. Kapt. der Artillerie N.I.L., Artillerigatan Stockholm.
2,
Opg. door den heer J.W.
Doijer,
Max van Perdeck, Gouadeloupe,

Stockholm.
Santa Fé (Argent.).

Opg. door den heer J.A.
Benraadt,
J.H. Pretorius, Estaçao Postal da Hanha Benguella,

Santa Fé
Afr. Occ. Portug.

Geert Groesbeek, Estaçao Postal da Huambo, Benguella, Kahala Cunninghams
Statie.
Opg. door den heer Hendr. Afr. Occ. Portug.
Graphorn, Benguella,
G.A. Schöne, student, Eilfschornsteinstr. 27,
Opg. door mej. G.C. de
Bruijn,

Aken.
Kerkrade.

D.P. du Toit,

Potchefstroom (Transv.).

Joh. Smuts, stud. phil., Kaiser Wilhelmstr. 15,

Jena.

Opg. door het Bestuur der
Afdeeling Leipzig.
Dr. H.M. Gebhard, 44 Via Dogali,

Rome.

Opg. door Dr. Gisb. Brom, Rome.
Dr. Nagy, Zsigmond, Péterfia-utca 73,
Opg. door Dr. A. Beets,

Debreczen (Hongarije).
Leiden. (Wordt vervolgd).

Door plaatsgebrek zijn wij met de lijst der nieuwe leden eenige maanden
ten achter.
Red.
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PROF. DR. H. KERN, NAAR HET PORTRET VAN JAN VETH, EIGENDOM VAN DE KON. ACADEMIE VAN
WETENSCHAPPEN, IN HET TRIPPENHUIS TE AMSTERDAM.
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Prof. dr. H. Kern.*)
Tachtig jaar is geworden de man, wiens taal-wetenschappelijke roem in Nederland
geen weerga heeft. Wat na hem komt in leeftijd en veelomvattende kennis is of zijn
leerling of beweegt zich op aangrenzend gebied. Kern's naam is een wereldnaam.
Nu nog, zooals hij daar stond op Zondag 6 April, te Utrecht in Pays Bas, omringd
door zijn gezin, zijn vrienden en vereerders, die den tachtigjarige huldigden, was hij
even frisch van stem, even klaar van woord, even beslist krachtig in meening, als
voor twintig jaar. Nog altijd een man als uit ijzer gegoten.
Die geleerde, wien alles wat weetbaar is in zijn vak in het hoofd is gevaren, is
buitendien een maatschappelijk man, die nooit zijn diensten weigerde aan wat kon
bijdragen tot verhooging van de som van het menschelijk geluk. Oprecht vaderlander
als een, heeft hij het Algemeen Nederlandsch Verbond als eerste der Voorzitters door
zijn moeilijkste jaren geleid. In zijn huis te Leiden zijn de statuten opgetrokken en
als Eerelid na zijn aftreden in 1902, volgt hij de ontwikkeling met groote
belangstelling.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond brengt hem zijn groote hulde en oprechten
dank.

Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1912.
In alle oorden van ons stamgebied dringt de Nederlandsche beweging door; zij
veroorzaakt bijna overal een levenwekkenden strijd: Nederland gevoelt meer en meer
dat het een roeping te vervullen heeft; Vlaanderen voert in alle takken van dienst en
openbaar leven zijn taalstrijd krachtiger dan ooit, zelfs in Noord-Frankrijk wordt de
Vlaamsche bevolking zich haar afkomst bewust; in onze Oost werkt een Indische
partij en dingen Indo- en Chineezen-vraagstuk om den voorrang; in Zuid-Afrika
prikkelen de bijzondere staatkundige toestanden den nationalen geest.
Wat het jaar 1912 het Verbond heeft gebracht moge blijken uit de feiten en cijfers,
die hier volgen.
L e d e n t a l o p 31 D e c e m b e r 1912.
Groep Nederland

7792

Groep België

2250

Groep Indië

1225

Groep Suriname

201

Groep Ned. Antillen

246

Algemeene leden in het buitenland

732

Zelfstandige Afdeeling Berlijn

60

*) Het cliché op de eerste bladz. afgedrukt werd welwillend door de redactie van het Kol.
Tijdschrift in bruikleen afgestaan. Red.
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Zelfstandige Afdeeling Bloemfontein

53

Zelfstandige Afdeeling Bremen

29

Zelfstandige Afdeeling Buenos Aires (?) 94
Zelfstandige Afdeeling Chicago

35

Zelfstandige Afdeeling Chicago-Roseland 55
Zelfstandige Afdeeling Johannesburg

194

Zelfstandige Afdeeling Kaapstad

158

Zelfstandige Afdeeling Leipzig

16

Zelfstandige Afdeeling Nieuw-York

46

Zelfstandige Afdeeling Nijlstroom

22

Zelfstandige Afdeeling Potchefstroom

80

Zelfstandige Afdeeling Rumenië

71

Zelfstandige Afdeeling Smyrna

10

Zelfstandige Afdeeling Stellenbosch

24

Zelfstandige Afdeeling Ventersdorp

41

Zelfstandige Afdeeling Zoutpansberg

37
_____

Samen

13471

Brengen wij de aanwinst na 1 Jan. 1913 nog in rekening dan is er reden om te
hopen, dat in het nieuwe jaar het getal 14.000 zal worden bereikt.
Het vorig jaarverslag gaf als eindcijfer 12.739, wederom valt dus vooruitgang te
boeken, al is het niet in die mate als mocht verwacht worden van een beweging, die
ongetwijfeld de sympathie heeft van alle oprechte Nederlandsche mannen en vrouwen.
Maar waar de klacht over te veel vereenigingen en een te bezwarend aantal
lidmaatschappen algemeen is, mag het A.N.V. tevreden zijn dat het naar zijn aard
en ingewikkelde samenstelling bij het omspannen van een zoo uitgebreid gebied,
langzaam maar zeker vooruitgaat en zijn invloed ziet toenemen.
Er zijn trouwens enkele verschijnselen, die wijzen op een toeneming van de
bekendheid met en de sympathie voor het Verbond.
Waar vroeger het Hoofdbestuur vele en veel vergeefsche pogingen aanwendde
om in alle oorden waar Nederlanders of Ned. afstammelingen wonen, verbindingen
te krijgen in Zelfstandige Afdeelingen of door vertegenwoordigers, daar gebeurt het
nu herhaaldelijk dat vereenigde Nederlanders in het buitenland of afzonderlijke
personen uit eigen beweging aansluiting zoeken bij het A.N.V., beseffende welk een
voordeel voor henzelven niet alleen, maar ook voor den Nederlandschen stam in zijn
geheel, samenwerking over de geheele wereld kan opleveren.
Buiten de 5 hoofdgroepen: Nederland, Vlaanderen, Oost-Indië, Suriname en Ned.
Antillen, zijn er thans
Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n te: Berlijn, Buenos-Aires (?), Bloemfontein
(O.V.S.), Bremen, Chicago, Chicago-Roseland, Constantinopel (?), Johannesburg
(Transvaal), Kaapstad (de Kaap), Leipzig, Nieuw-York, Nijlstroom (Transvaal),
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Potchefstroom (Transvaal), Rumenië, Shanghai (?), Smyrna, Stellenbosch (de Kaap),
Ventersdorp (Transvaal), Zoutpansberg (Transvaal), waaronder Nijlstroom en
Ventersdorp zijn te boeken als nieuw toegetreden sedert het vorig jaarverslag.
Ve r t e g e n w o o r d i g e r s (die der Groepen niet meegerekend) heeft het
Hoofdbestuur te: Ahwaz (Perzië), Antofagasta (Chili). Bangkok (Siam), Barcelona
(Spanje), Basic City (Virginia), Bethlehem (O.V.S.), Bihé-Sacanjimba (Port.
West-Afr.), Buda-Pest (Hongarije), Caïro (Egypte), Campêche (Mexico), Cardenas
(Mexico), Claremont (West-Australië), Colon (Panama), Davos-Platz (Zwitserland),
Duinkerken (Frankrijk), Escada (Brazilië), Genua (Italië), Guanajuato (Mexico),
Havana (Cuba), Hong-Kong (China), Kansas-City, Missoury (Noord-Amerika), St.
Kitts (Brit. West-Indië), Kobe (Japan), La Guaira (Venezuela), Londen (Engeland),
Lourenço Marquez (Oost-Afrika), Luxor (Egypte), Maracaibo (Venezuela), Mexico
D.F. (Mexico), New-Brighton (Engeland), Panama (Rep. Panama), Pará (Brazilië),
St. Petersburg (Rusland), Pretoria (Transvaal), Puerto Cabello (Venezuela), Rome
(Italië), Rosario (Argentinië), San Francisco (Amerika), Santa Fé (Argentinië),
Singapore (Engelsch-Indië), Teheran (Perzië), Venetië (Italië), Weenen (Oostenrijk),
Yokohama (Japan), d.i. vijf meer dan het vorig jaar. Binnenkort zullen weer nieuwe
vertegenwoordigers worden aangewezen.
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Wat al die verbindingen over heel de wereld beteekenen, zal duidelijk zijn voor hen,
die geregeld Neerlandia lezen en uit de mededeelingen gewaar worden hoe de
Nederlandsche belangen in vele oorden worden behartigd; het duidelijkst wel voor
de velen, die van het A.N.V. voorlichting ontvingen, bij het doen van reizen, het zich
vestigen in het buitenland en het aanknoopen van handelsbetrekkingen. En zij, die
oordeelen dat het A.N.V. in ons land zelf dikwijls te weinig van zich laat hooren,
mogen wel eens bedenken dat zijn taak hoofdzakelijk buiten de grenzen van het
koninkrijk ligt en dat het Verbond, vooral in den vreemde een band vormt, die de
Nederlanders vereenigt en hun gelegenheid geeft om gezamenlijk voor Nederlandsche
belangen op te komen.
Het H o o f d b e s t u u r , samengesteld uit afgevaardigden der vijf hoofdgroepen, biedt
waarborg dat de Groepsbelangen evenredig worden behartigd, doch ook, waar noodig
ondergeschikt blijven aan het algemeen belang.
Zijn werkzaamheid kan men nagaan uit de verslagen, die regelmatig in Neerlandia
worden openbaar gemaakt.
Het voornaamste worde hier nog eens aangestipt:
Het Nederlandsch in de ambtelijke en diplomatieke taal maakte een punt van
ernstig onderzoek uit, waarbij duidelijk bleek dat het Fransch volstrekt niet meer
algemeen beschouwd wordt als de officieele taal waarin de verschillende regeeringen
briefwisseling met elkaar houden. Verscheiden regeeringen bezigen voor hun
briefwisseling met andere Staten de taal van hun eigen land. Dit klemt vooral
tegenover die landen, waar het Nederlandsch een der officieele talen is, als Vlaanderen
en Zuid-Afrika.
Bijzondere vermelding verdient het aandeel van het A.N.V. in de inzameling voor
de noodlijdenden in de kolonie Curaçao, waaromtrent men onder Ned. Antillen
vollediger vermelding vindt. Door zijn verbindingen en zijn organisatie kon het
Verbond hier in een daad toonen, hoe zijn werkzaamheid Nederlanders en
stamverwanten over de geheele wereld ook stoffelijk zeer ten goede kan komen.
Het Verbond, in het bijzonder zijne Leidsche en Amsterdamsche
Studenten-Afdeelingen, kwam weer krachtig tot uiting in den Vacantieleergang voor
Vlaamsche, Afrikaansche en Nederlandsche studenten, ditmaal door Amsterdam
ontvangen, ook in het vierde Groot-Nederlandsch Studenten-Congres eveneens in
de hoofdstad gehouden. Thans bereiden de studenten weer een feestelijke
internationale bijeenkomst voor ter bevordering van de vredesbeweging.
Het N e d e r l a n d s c h o n d e r w i j s i n h e t b u i t e n l a n d vormt mede een
punt van de aanhoudende zorg van het Verbondsbestuur.
De geldelijke steun die indertijd werd gegeven aan de pogingen tot oprichting van
een Nederlandsche school te Antwerpen heeft niet tengevolge gehad dat hier iets
blijvends is bereikt geworden. Wel heeft de school een jaar bestaan en heeft de heer
L. Meijer als hoofd zijn beste krachten ingespannen, maar de deelneming bleek onder
de Nederlanders zelf te Antwerpen niet voldoende en zoo moest de school aan het
eind van het jaar worden opgeheven.
Gelukkiger ging het met de Nederlandsche cursussen in Westfalen en de
Rijnprovincie, waar, vooral tengevolge van de bemoeiingen der Afd. Enschedé van
het A.N.V., nu in verschillende plaatsen onderwijs wordt gegeven aan de kinderen
van Nederlandsche arbeiders, die vroeger daarvan geheel verstoken waren.
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De Nederlandsche Regeering, die o.m. ook de Nederlandsche school te
Buenos-Aires en de Ned. Chr. School te Brussel steunt, verricht daarmee een goed
werk en heeft dusdoende een der liefste wenschen vervuld van het A.N.V., dat er
reeds voor geijverd heeft toen van regeeringswege het nut ervan nog niet werd
ingezien.
Welk een groot belang men tegenwoordig ook in het buitenland hecht aan de studie
der Nederlandsche taal blijkt uit verschillende feiten; niet alleen uit het studeeren
van verscheiden vreemde studenten aan onze hoogescholen, maar ook aan de Ned.
Leerstoelen, die in het buitenland reeds werden opgericht, o.a. die in Chicago, waartoe
de Afdeeling van het A.N.V. aldaar, met geldelijken steun van het Hoofdbestuur,
zooveel heeft bijgedragen en waar Dr. T. de Vries vele weetgierigen om zich
vereenigt; ook uit de pogingen die worden aangewend om aan de Columbia-University
een Nederl. Leerstoel op te richten, waaraan het Hoofdbestuur reeds belangrijken
geldelijken steun heeft toegezegd.
Namens het Hoofdbestuur nam een lid zitting in de Loevestein-Commissie en in
de Bosboom-Toussaint-Commissie, ook gaf het een bijdrage voor de Carnegie-hulde,
steunde weer met een belangrijke gift het Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna en schonk
een bijdrage voor het op te richten standbeeld van Hendrik van Veldeke.
De tentoonstelling van onze kaarten, platen, portretten, statistieken en kranten
enz., waarvoor we in 1910 te Brussel met goud bekroond werden, heeft sedert
herhaaldelijk goede diensten bewezen, o.m. te Antwerpen tijdens het 32e Ned. Taalen Letterkundig Congres. Besloten werd er ook mee uit te komen te Gent in 1913
en te Leipzig in 1914. Dit laatste op verzoek van den Nederl. Boekhandel, die vooral
de bekende krantenwand zeer belangrijk oordeelt.
Uit deze mededeelingen moge blijken dat het Hoofdbestuur zijn aandacht wijdt
aan velerlei dat den Nederlandschen stam in algemeenen zin ten goede kan komen,
afgescheiden van de belangen der verschillende deelen van het A.N.V., waaromtrent
hieronder een en ander wordt meegedeeld.
Alvorens daartoe over te gaan dient nog vermeld dat het Dag. Bestuur verscheiden
malen, het Hoofdbestuur driemaal vergaderde en dat de volgende wijzigingen in de
samenstelling kwamen. In de plaats van Prof. Fredericq, wien hier een woord van
hulde worde gewijd voor alles wat hij voor het A.N.V. en in 't algemeen voor de
Nederl. beweging deed en nog doet, werd door Groep Vlaanderen afgevaardigd mej.
R. de Guchtenaere. Tot algem. secretaris-penningmeester werd benoemd de heer
N.J. Roelfsema.
Den heer Ch.R. Bakhuizen van den Brink, die na het bedanken van den heer Mr.
Dicke het secretariaat-penningmeesterschap een half jaar waarnam, zij hier een woord
van hartelijken dank gebracht voor de wijze waarop hij de zaken behartigde.
Het Hoofdbestuur is thans samengesteld als volgt: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter, Dordrecht; mej. E. Baelde, onder-voorzitster, Rotterdam; N.J. Roelfsema,
secretaris-penningmeester. Den Haag: Dr. H.F.R. Hubrecht, Amsterdam; Jhr. Mr.
O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen; J.D. Baron van Wassenaer van
Rosande, Den Haag; allen zitting hebbende voor Groep Nederland; A.C. van der
Cruyssen, Antwerpen; mej. R. de Guchtenaere, Gentbrugge; Joh. Kesler, St.
Gilles-Brussel; H. Meert, Gent; Pol. de Mont, Antwerpen; Mr. W. Thelen, Brussel;
allen zitting hebbende voor Groep België; Ch.R. Bakhuizen van den Brink, Den
Haag; H.D.H. Bosboom. Den Haag; Mr. C.Th. van Deventer, Den Haag; J.M.
Pijnacker Hordijk. Den Haag; allen zitting hebbende voor Groep Ned. Indië; Mr. Dr.
C.F. Schoch, Amsterdam; Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, Den Haag; beiden zitting
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hebbende voor Groep Suriname: Prof. Dr. J. Boeke, Leiden; Kapt. J.A. Snijders Jr.,
Gorinchem; beiden zitting hebbende voor Groep Ned. Antillen.
Ons eere-lid, Prof. Dr. H. Kern, mede-oprichter en eerste voorzitter van het A.N.V.,
die 6 April te Utrecht zijn tachtigsten verjaardag onder zeer vele blijken van
hoogachting vierde, werd door den voor-
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zitter, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge de hulde van het Hoofdbestuur persoonlijk
overgebracht.
Het A.N.V. droeg ook bij voor het door Charles van Wijk vervaardigde borstbeeld
van den grooten geleerde, dat te dezer gelegenheid, voorloopig in gipsmodel, werd
onthuld.

Boeken-Commissie.
Tot verhooging van den leeslust, verspreiding van Nederlandsche kennis en
bevordering van den Nederlandschen boekhandel in het buitenland heeft weer zeer
veel bijgedragen onze Rotterdamsche Boeken-Commissie.
Deze belangrijke instelling mocht het afgeloopen jaar haar 10-jarig bestaan vieren
en de ijverige secretaris-penningmeester, Dr. W. van Everdingen, zag zijn verdiensten
van Regeeringswege erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau.
Kort geleden mocht de Boeken-Commissie haar 1000e kist boeken verzenden,
ook een merkwaardig feit in de ontwikkelingsgeschiedenis dezer onderafdeeling van
het A.N.V.
Het aantal plaatsen over de wereld, waaraan kranten en boeken gezonden werden,
breidt zich steeds uit en steeds komen meer aanvragen in.
Het Hoofdbestuur steunt deze Commissie jaarlijks reeds met f 2400.- en betreurt
dat het niet meer kan geven daar voor dezen nuttigen arbeid heel wat meer zou kunnen
gebruikt worden.
Op deze plaats past een woord van groote hulde aan wijlen den heer Th. Nolen,
mede-oprichter der Boeken-Commissie en haar eersten voorzitter, die ook als lid van
het Nederlandsche Groepsbestuur werd gewaardeerd als onvermoeid medestrijder
voor de Nederlandsche belangen.

Groep Nederland.
Deze Groep blijft de kracht onzer beweging, de stam die het voedsel aan de
vertakkingen toevoert, want zij stelt haar batig saldo, dat reeds meer dan f 12.000.'s jaars bedraagt, ter beschikking van het Hoofdbestuur, dat daardoor in staat is zijn
taak tegenover het buitenland naar behooren te vervullen, al zou het tienvoudige nog
niet toereikend zijn om de velerlei Nederlandsche belangen in zoo vele oorden van
de wereld krachtig te behartigen.
Nederland ging in ledental goed vooruit, dank zij mede het werken van Jhr. Von
Bose, die vooral in het Noorden, belangstelling wist te wekken en voorposten wist
te vestigen en zich ook in het nieuwe jaar beschikbaar heeft gesteld om zich aan de
propaganda van het Verbond te wijden.
Groep Nederland heeft zich gedurende 1912 o.m. verdienstelijk gemaakt door het
instellen van een Lichtbeelden-Commissie en een Commissie tot bevordering van
het gebruik van zuiver Nederlandsch, die in eigen land veel gebrek aan nationaal
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bewustzijn te bestrijden vindt. De Groep doet dit ook door middel harer Afdeelingen,
wier aantal reeds tot 53 gestegen is.

Vlaanderen.
Van alle Groepen heeft Vlaanderen wel den zwaarsten strijd te voeren, daar ze het
felst door den vijand van haar bestaan bestookt wordt.
De ziel van dezen strijd, althans op ons terrein, de heer H. Meert, vindt bij zijn
omvangrijken arbeid, nog tijd om door het in 1912 opgerichte orgaan ‘De Vlaamsche
Hoogeschool’ te trachten een der vurigste wenschen van het Vlaamsche volk nader
tot zijn vervulling te brengen.
Krachtig wordt hij geholpen door de meeste der 23 Takken van het A.N.V.
gevestigd te: Aalst, Aarlen, Assche, Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Doornik,
Eekloo, Gent, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Lier, Lokeren, Luik, Mechelen, Ninove,
Nijvel, Oostende, St. Nikolaas, Tienen, Turnhout.
Wie de kaart hierop naslaat zal bemerken, dat de Nederlandsche beweging zoo
langzamerhand ook in het Walenland doordringt en zelfs in den Noord-Oosthoek
van Frankrijk, dat meer en meer den ouden naam van Fransch-Vlaanderen gaat
handhaven en omtrent welks opleving ons in den laatsten tijd door het werken van
de Vlaamsche vereeniging Pro Westlandia en door de studiereizen van Mr. W.J.L.
van Es (Delft), veel bijzonderheden zijn bekend geworden.
Ook op de belangen der Vlamingen in Kongo houdt men het oog gevestigd.
Overigens werkt Groep Vlaanderen prachtig door zijn Takken, die door plaatselijke
afdeelingen voor Hooger Onderwijs aan het volk (University Extension),
zangvereenigingen, letterkundige kringen, liederavonden enz. Nederlandsche kunst
en wetenschap onder het Vlaamsche volk bekend maken.
De heer Meert schrijft dan ook terecht in zijn laatste jaarverslag: ‘Als ik die
belangstelling naga voor de dingen des geestes en dat opbloeien van geestesleven,
dan kan ik niet anders zeggen dan: Vlaanderen leeft weer, Vlaanderen streeft weer!
En ik voel vreugde erover, dat het A.N.V. een niet te onderschatten factor is in die
herleving.’

Oost-Indië.
Deze Groep is weer langzamerhand aan het groeien, het ledental neemt weer toe en
de verhoogde belangstelling blijkt uit verschillende feiten.
Om de Verbondsbelangen beter te kunnen behartigen werd weder een maandblad
opgericht in den geest van het vroegere Ons Volksbestaan, Tropisch Nederland
gedoopt, met steun van de Groep uitgegeven door een zelfstandige redactie-commissie.
De enkele reeds verschenen nummers geven gegronde hoop, dat dit maandblad
onze beweging in Indië ten goede kan komen.
Voorts trad een Lichtbeelden-Commissie in werking, die van de Nederl.
zuster-afdeeling een mooie verzameling plaatjes, Nederland betreffende, ten geschenke
kreeg en wederkeerig een mooie reeks platen, betrekking hebbende op 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg naar Nederland zond.
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De Groep blijft de door haar opgerichte volksleesgezelschappen en de leergangen
voor Inlanders en Studiefondsen steunen en streeft naar verbroedering tusschen
Ooster- en Westerlingen, vooral door het bevorderen van Westersche kennis onder
de eersten.
Dan is er een plan gevormd om te Buitenzorg eens een A.N. V.-Congres te houden,
waarbij o.-m. een bioscoop-voorstelling zal worden gegeven betreffende Nederlandsch
leven.
Hoe het in de Oost gist blijkt uit de gestichte Indische partij. Het A.N.V. staat
buiten de politiek en mengt zich niet in dien strijd, maar houdt toch een oog in het
zeil waar het zijn belangen betreft; dus schenkt het ook aandacht aan de
Chineezenkwestie en de vraag der ontwikkelde Inlanders naar Nederlandsch
onderwijs. Het zij hier voldoende te verwijzen naar de belangwekkende rede van
den algem. voorzitter op de laatste algemeene vergadering van Groep Nederland
gehouden.
Nog mag hier in herinnering worden gebracht de reis door Mr. C.Th. van Deventer,
lid van het Hoofdbestuur door Indië ondernomen, een studiereis, die voor betere
kennis omtrent wat er tegenwoordig omgaat onder de bevolking van Insulinde, van
groot belang zal zijn.

Suriname.
Deze Groep gaf in het afgeloopen jaar weinig teeken van leven. De minder gunstige
economische toestanden in deze kolonie hebben misschien ook eenigszins hun
nadeeligen invloed op het vereenigingsleven uitgeoefend.
Rustig ging, voor zoover wij weten, het Groepsbestuur met zijn arbeid voort,
voornamelijk ditmaal
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bestaande in het beheer van de bibliotheek.
De voorzitter van de Groep, de heer E.J.B. Luitink, toonde zijn belangstelling door
het zenden van een degelijk artikel voor Neerlandia over de onthulling van het
gedenkteeken voor wijlen Luit. Eilerts de Haan en het Nederlandsche ontdekkingswerk
in Suriname.

Nederlandsche Antillen.
De kolonie werd in 1912 ten gevolge van aanhoudende droogte door een oogstramp
getroffen, die veel ontbering en ellende onder de toch reeds arme bevolking ten
gevolge had. Toen bewees het A.N.V. op treffende wijze metterdaad van hoe groot
nut het op een gegeven oogenblik kan zijn. Het vereenigde zich met ‘Oost en West’
en gezamenlijk werd, dank zij ook de hulp van H.M. de Koningin en Haar Huis en
van de Nederlandsche padvinders, een inzameling voor de noodlijdenden gehouden,
die niet alleen tengevolge had dat onmiddellijk hulp aan de noodlijdenden op de
eilanden Bonaire, Aruba en Curaçao kon worden verleend, maar ook dat van de ruim
f 30.000.-, die bijeen werden gebracht, ongeveer een derde kon worden ter zijde
gelegd voor een Rampfonds, dat bij voorkomende gelegenheden op de West-Indische
eilanden steun kan verleenen.
Het Groepsbestuur maakt zich, in navolging van hetgeen het Hoofdbestuur vroeger
gedaan heeft, o.m. verdienstelijk door het uitloven van studiebeurzen, waardoor
jongelieden van de kleinere eilanden in staat gesteld worden op Curaçao onderwijs
te ontvangen. Enkele der besten worden naar Nederland gezonden om daar hun
opleiding te ontvangen, wat in de toekomst voor het peil der ontwikkeling in de
kolonie van groot nut kan worden.
Curaçao zoowel als Suriname zullen, naar wij hopen, in de naaste toekomst ook
den invloed ondervinden van het Panamakanaal, dat in 1915 zal worden geopend.
De verbetering der Curaçaosche haven is er reeds een gevolg van.
Mogen de voordeelen, die het nieuwe wereldverkeer in Midden-Amerika zal
afwerpen, ook onze West ten goede komen, dan zal ook het A.N.V. er wel bij varen.

Zuid-Afrika.
Hier begint het A.N.V. zich langzamerhand ook uit te breiden en meer invloed te
krijgen.
Het aantal Afdeelingen vermeerderde met 2 en bedraagt thans reeds 8 te weten:
Bloemfontein, Johannesburg, Kaapstad, Nijlstroom, Potchefstroom, Stellenbosch,
Ventersdorp, Zoutpansberg.
De Afd. Johannesburg vooral, ijvert bijzonder flink voor de Nederlandsche
beweging. Zij bereidde een Zuid-Afrika-nr. voor, dat binnenkort in Nederland zal
verschijnen.
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Afd. Potchefstroom is voor de tweede maal gekomen met een voorstel om de
Z.-Afr. Afdeelingen tot een Groep te vereenigen. Mocht dit haar gelukken, dan zou
Groep Zuid-Afrika, door den oorlog vernietigd, weer herrezen zijn.
Pretoria mochten we nog niet als een Afdeeling van het A.N.V. zien toetreden.
Sedert echter de heer Fred. Rompel als onze vertegenwoordiger daar optrad, bestaat
er gegronde hoop dat dit weldra het geval zal zijn.
Een woord van dank worde hier nog gebracht aan den heer A.H. Koomans, voor
de hulp, die hij den algem. penningmeester verleent bij het innen der bijdragen van
de algemeene leden in Z.-Afrika.

Neerlandia.
Met het klimmen van het ledental moest ook de oplaag van het orgaan telkens worden
verhoogd en daar er ook flink propaganda mee wordt gemaakt, moest het aantal
exemplaren reeds op 14.500 worden gebracht.
De redactie trachtte, binnen de grenzen der geldmiddelen, waarover zij te
beschikken heeft, en zonder Neerlandia het karakter van een vereenigingsorgaan te
ontnemen, door hoofdartikelen, verscheidenheid in mededeelingen in woord en beeld
uit alle oorden van de wereld, het tijdschrift belangrijk en lezenswaardig te maken.
Zij erkent gaarne dat er nog verbeteringen zijn aan te brengen en blijft daarnaar ook
streven, maar kan ook wijzen op waardeering o.m. blijkend uit het vele, dat de
dagbladpers overneemt. In het Algem. Handelsblad werd kortelings nog een ‘Van
dag tot dag’ aan Neerlandia gewijd en o.a. gezegd:
‘Met genoegen neem ik steeds Neerlandia op; wie het maandschrift kent beseft
telkens hoe het de broeders van denzelfden Dietschen stam samenbrengt en leert
belang in elkander te stellen. Ieder lid ontvangt het maandschrift Neerlandia, dat met
zoo groote opgewektheid ijvert voor den Ned. stam en de Ned. taal.’

Geldmiddelen.
Onder in den zak vindt men de rekening, luidt het spreekwoord. Zoo komen ook hier
de penningen achteraan.
Het afgeloopen jaar eischte groote uitgaven, o.m. door een verplaatsing van het
kantoor in een ruimer gedeelte van het gebouw, waar het A.N.V. tot heden gevestigd
was. Het beschikt thans over vier kamers, die ten gevolge der uitbreiding van zijn
arbeid alle haar bestemming hebben.
De begrooting bedroeg in 1912 f 21911.54½, in 1911 f 21724.63, de rekening en
verantwoording sluit in uitgaaf en ontvangst met f 23033.55½ (in 1911 f 22714.66½).
Dit wijst dus ook op eenigen vooruitgang. Maar zonder de hulp der Regeering, die
ons weder f 3600.- subsidie verleende, doch wier steun we zoo gaarne veel hooger
wenschten, zouden we elk jaar voor een tekort staan. En het is juist zoo noodig, dat
we over meer geld kunnen beschikken om het beroep, dat meer en meer op het A.N.V.
wordt gedaan, te kunnen bevredigen.
Daarom is het ook gewenscht, dat het Kapitaalfonds, dat nu f 2850.- bedraagt, tot
een belangrijk kapitaal klimme, ons in staat stellend van de rente te doen wat des
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Verbonds is, waardoor het meer nog dan tot dusverre in staat zal zijn aan zijn doel
te beantwoorden.
Mogen alle leden, doordrongen van de roeping, die het A.N.V. heeft te vervullen,
meer en meer meewerken aan de geestelijke en stoffelijke versterking van onze natie
en onze stamverwanten over de geheele wereld.

Buitenland
Engeland en Nederland in Indië.
Onze Londensche vertegenwoordiger schrijft:
Op het in de eerste weken van deze maand alhier gehouden Geschiedkundig Congres
was ons land kranig vertegenwoordigd. Professor dr. P.J. Blok uit Leiden hield er
een zeer belangrijke voordracht over de staatkundige, economische en dynastieke
betrekkingen tusschen Engeland en Nederland in de jaren 1800-1813, de
Amsterdamsche professor dr. T.J. de Boer las over de ontwikkeling van de
godsdienstige wereldbeschouwing in de Islamietische leer en de onlangs uit Britsch
Indië teruggekeerde dr. Ph.J. Vogel, onder-voorzitter van de Geschiedkundige
Vereeniging te Lahore deed belangrijke mededeelingen over daar ontdekte
Boedhistische oudheden. Verder waren voor het Congres overgekomen prof. dr.
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S.J. Fockema Andreae uit Leiden en zijn zoon dr. J.P. Fockema Andreae, de
wethouder van Utrecht.
Dan werd er nog door den jongen Engelschen geschiedkundige E.A. Benians uit
Cambridge een zeer mooie beschouwing gehouden over de Nederlandsche koloniale
politlek op Java, een lezing die zoowel door inhoud, vorm als stijl tot de best
geslaagden van het Congres mag worden gerekend. Zeer belangrijk waren zijn
vergelijkingen tusschen de Nederlandsche en Britsche wijze van koloniseeren en
zonder aarzeling gaf hij toe en bewees, dat de Hollandsche wijze, waarbij de
oorspronkelijke bevolking in hun regenten een zekere mate van zelfregeering en
eigen vertegenwoordiging behoudt, te verkiezen is boven het Britsch-Indische stelsel
van rechtstreeks regeeren over den inlander door den westerling.
Deze lezing lokte een niet minder belangrijke gedachtenwisseling uit, waarin
professor Blok nog even gelegenheid kreeg den bekenden Engelschen
geschiedkundige, ds. George Edmundson op zijn plaats te zetten en een misverstand
uit den weg te ruimen dat te lang reeds heeft bestaan. De Engelschen gaan er namelijk
nogal prat op, dat de groote verbeteringen in regeeringsbeleid in Nederlandsch-Indië
tijdens het tusschenbestuur door Sir Stamford Raffles zijn ingevoerd en zoo ook nu
legde de heer Edmundson, die een grooten naam heeft verworven door zijn werken
over Britsche en Nederlandsche koloniale geschiedenis*) er den nadruk op dat van
het door den heer Benians zoo geroemde belastingstelsel in Indië den grond werd
gelegd door Raffles en dat dus eigenlijk aan een Engelschman de eer toekomt van
dien belangrijken staatkundigen maatregel. Dadelijk nadat hij geëindigd had sprong
professor Blok op en kwam er hoffelijk maar met groote stelligheid tegen op dat
Raffles hier met iets nieuws was gekomen. Het door Raffles ingevoerde stelsel was
reeds vóór hem door Dirk van Hogendorp en Daendels uitgewerkt en voorbereid.
Voor de aanwezige Engelschen - en het waren er velen - was het een hard gelag
hier een hunner geliefkoosde illusies te zien vervliegen, maar niemand kon de feiten
bestrijden en de heer Edmundson moest zich ten slotte vergenoegen met de vaststelling
van het door professor Blok glimlachend toegegeven feit dat Raffles tenminste het
stelsel had tot uitvoer gebracht.
Maar een nederlaag was het toch.

Nederlandsche cursussen in Duitschland.
In ‘de Nederlander in Duitschland’ wordt medegedeeld, dat de Nederl. cursus te
Gladbach den 12en April weer is begonnen.
De inzender brengt het volgende onder de aandacht der belanghebbenden:
‘Kinderen van 8 jaar af kunnen tot den cursus worden toegelaten. Voor de cursussen
te Gladbach, Aken, Dusseldorf, Kleef, Gronau, enz., zijn uit een groot aantal
sollicitanten leerkrachten gekozen, die ook in Nederland voor de Duitsche taal
gediplomeerd zijn en dus met de eigenaardige verschillen der beide talen goed op
de hoogte zijn. Dit komt het onderwijs op den cursus gegeven zeer ten goede.
*) O.a: ‘Anglo-Dutch Rivalry during the first half of the Seventeenth Century’ (Oxford, 1911)
De heer Edmundson, M.A, F R.G.S., F.R. Hist. S., is eerelid van het Historisch Genootschap
en buitenlandsch lid van de Maatc h a p p i j der Nederlandsche Letterkunde.
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Nederlandsche ouders in Duitschland, laat niet na voor Uwe kinderen nut te trekken
van wat de Nederlandsche Staat met medewerking van de Duitsche Regeering onder
groote geldelijke opoffering U aanbiedt. De lessen worden voor U geheel kosteloos
gegeven, zijn echter daarom niet minderwaardig. Ouders, die hunne kinderen
verstoken laten blijven van dit onderwijs uit onverschilligheid of om wat reden ook,
doen aan hunne kinderen groote schade.’

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
Mededeelingen voor onze Commissie worden gaarne ingewacht bij het Secretariaat;
inzenders wordt beleefd verzocht naam en woonplaats te vermelden.
O. te Semarang. - Wil U met Uw klachten wenden tot Groep Ned.-Indië.
D. te Overveen. - Dank voor Uw mededeelingen, waarvan de Commissie gebruik
zal maken.
I.A.L.R. te ? - Te persoonlijk.
Mr. E. de Gr. te L.V. - Uw belangwekkende mededeelingen zullen met eenige
opmerkingen onzerzijds opgenomen worden, zoodra er plaats voor is.
G. te Oruro en Jhr. Dr. C.G.S.S. te Haarlem. - Onze dank, wij zullen overwegen,
wat wij er aan doen kunnen.
F.P. ter M. te 's-Gravenhage. - Uw verzoek wordt overwogen.
B.B.F. te Leiden. - Te omvangrijk.
v.R. te A'dam. - Reeds vroeger geplaatst.
***

Is onze arbeid overbodig?
Overgenomen uit het Vaderland:

Taalzuivering.
Wij berichtten gisteren, dat mr. W.H. de Beaufort, candidaat der Vrijz. Concentratie
in de districten Amersfoort en Amsterdam VI, aan het Centraal Vrijz.
Verkiezingscomité in Amersfoort verklaard had, dat hij bij eventueele verkiezing in
beide districten voor eerstgenoemd zal opteeren.
De N. Rott. Ct. neemt dit over, maar maakt er in zijn strijd tegen vreemde smetten
van, dat mr. De Beaufort in bedoeld geval voor het district Amersfoort zou
bedanken.
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Tegen de vertaling a a n n e m e n zou bij ons minder bezwaar bestaan!
Ook De Avondpost ontleent aan ons blad, dat mr. W.H. de Beaufort, mocht hij
zoowel in Amersfoort als in Amsterdam VI worden gekozen, voor eerstgenoemd
district zal b e d a n k e n .
Deze vertaalde het woord opteeren, dus even foutief als de N.R. Ct.
Of...?
Naar aanleiding van het artikel ‘Vlieger of Vliegenier’ in 't Jan.-nr. van Neerlandia
schrijft men ons uit Antwerpen, dat in Zuid-Nederland het kinderspeeltuig ‘vliegaard’
heet.
Dat onze arbeid op prijs wordt gesteld, blijkt o.m. hieruit, dat een Vlaamsche
postambtenaar ons verzocht de woordenlijsten, die wij in bewerking hebben, bij haar
verschijning tegen betaling toe te zenden.
Zijn er ook zulke Noordnederlanders? Natuurlijk voldoen wij gaarne aan zulke
verzoeken.
Met instemming nemen wij het volgend schrijven van een onzer leden uit Amsterdam
op:
M.! Ingesloten zend ik u een schrijven van een te Amsterdam gevestigde
Nederl. firma, waaruit u zal bemerken, dat de beginselen van 't Alg. Nederl.
Verbond nog niet tot geheel de Hollandsche Natie zijn doorgedrongen!
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Per omgaande antwoordde ik als volgt:
‘Ik ontving uw brief in 't Fransch gesteld. Ik verzoek u dringend voortaan
van dergelijke dwaasheid verschoond te blijven. Geboren in Nederland,
onderstel ik mijne moedertaal voldoende machtig te zijn, om uwe
aankondigingen te begrijpen, ook wanneer zij in 't Hollandsch zijn
opgesteld.’

Nederland vooruit!
M e d e d e e l i n g e n v a n d e N e d . Ve r . v a n I J z e r h a n d e l a r e n , waarvan
in Febr. j.l. het eerste nummer verscheen, bevat in dat nummer een praatje over het
gebruik van vreemde woorden in het ijzervak.

De Hollandsche taal en heerenkleeding.
Men heeft voor vele, door heeren gedragen artikelen, dikwijls vreemde benamingen.
Wij vragen ons af, of het mogelijk is, al deze artikelen met een zoo kort mogelijken
Hollandschen naam aan te duiden, waaruit men ook onmiddellijk het artikel herkent.
Hieronder volgt een reeks vreemde namen, waarvan wij den Hollandschen naam
aan Nederlandsche Heerenkleedingmagazijnen in overweging geven.
Voor aanvulling dezer reeks of betere Hollandsche benaming houden wij ons
aanbevolen.
Colbertcostuum, b u i s p a k ; jaquetcostuum, p a n d j e s p a k ; smokingcostuum,
a v o n d p a k o f m a a l t i j d p a k ; Norfolkcostuum, p l o o i p a k ; lustre colbert,
z o m e r b u i s ; pantalon, b r o e k ; demisaison, t u s s c h e n j a s ; paletot, w i n t e r j a s ;
chambrecloack, k a m e r j a s ; coin de feu, h a a r d j a s j e ; claquehoed, s p r i n g h o e d ;
coupe, s n i t ; model, v o r m ; vareuse, t r u i ; homespun, h u i s w e e f s e l ; blousepakje,
m a t r o z e n p a k j e ; baret, m a t r o z e n p e t .
Wie weet nog meer?
Rott. Nieuwsbl.

Nederland op zijn malst.
Een A.N.V.-lid schrijft ons: Vandaag kreeg ik op kantoor een aanvraag, inhoudende
o.m. franco ‘ambulance’, bedoeld werd ‘emballage’.
Een Vlaming schrijft ons:
In het tijdschrift Eigen Haard lazen wij een uitgebreid opstel over de stad Gent,
getiteld Z w e r f t o c h t e n en onderteekend J.A. Doesburg Lannooy.
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Daarin wordt o.a. gesproken van ‘De L y s bij het C h a t e a u d e s C o m t e s
d e F l a n d r e ’, ‘d e R a b o t ’, ‘L a v i e i l l e b o u c h e r i e bij de Vrijdagsmarkt’,
de ‘C r y p t e d e l a V i e r g e ’, ‘het mooie torentje van Sint M a c h a i r e ’ enz. enz.
Hoe bespottelijk toch! Zou men niet zeggen, dat Gent de hoofdstad eener Fransche
provincie is?
- In het Amsterdamsche dagblad De Tijd verschijnen geregeld kritieken over muziek,
onderteekend v.d.M.
Een artikel over een concert van het Concertgebouworkest bevat 33 vreemde
woorden! Een ander over den pianist Busoni 79 vreemde, meestal Fransche, woorden
en uitdrukkingen!!
Voorwaar een uitstekend middeltie, om de sympathie der Vlamingen voor het
dagblad De Tijd aan te vuren.
N a t i o n a l i t e i t s g e v o e l ! - Gelijkvormig afschrift:
Le Comité du Gala-néerlandais a l'honneur d'inviter M... à assister à la représentation
de Gala de la Société de Bienfaisance ‘Nederlandsche Vereeniging tot hulpbetoon’,
qui aura lieu au Théâtre royal le Vendredi 10 Janvier 1913,
R.S.L.P.
à adresser à Monsieur Brender à Brandis, 257, Chaussée de Malines.
Dat de hier (Antwerpen) gevestigde Nederlanders eene vertooning in den Franschen
schouwburg geven, willen wij niet bespreken. Maar is het niet oprecht gek de
uitnoodigingen in eene Vlaamsche stad aan Nederlanders en Vlamingen in het Fransch
te sturen?
Uit De Avondpost van 14 Jan. 1913:

Buiten ons boekje.
Haègsch-Fransch.
't Is een vreeselijk-burgerlijk iets, wat ik ga vertellen; niemand meer dan ikzelf ben
er tot in m'n nieren van overtuigd, maar ik bid u - in alle onfatsoenlijke
gemoedelijkheid! - als uzelf 'n kapotten kam heeft, koopt u dan 'n nieuwen of niet?
Nu het hooge woord er uit is, let mij niets meer de rest er bij te vertellen, te minder
daar die rest veel netter is en er zelfs Fransch bij zal worden gesproken.
Kent u in Den Haag grooter aanbeveling?
Trouw aan Duinoord gelijk weinigen, bovenal trouw aan de vereeniging ‘Eigen
Hulp’ gelijk nog zooveel duizend andere Hagenaars, wandelde ik naar de
Waldeck-Pyrmontkade om 'n kam te koopen. Eén exemplaar lokte mij buitengewoon
aan.
't Was behalve het diep-glanzende zwart van het reeds herhaaldelijk genoemde
toilet-artikel, 'n rijtje gulden lettertjes, dat mij zoo ongemeen bekoorde.
Dit stond er op den kam:
‘S o c i é t é E i g e n H u l p L a H a y e .’
't Doet prettig aan bij je eersten aankoop in Holland - al is 't dan maar 'n kam! door het bestuur van ‘Eigen Hulp’ op dergelijk Haègsch-Fransch te worden onthaald.
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De kam kost er, naar ik vermoed, niets meer om en je merkt toch dadelijk, dat je
zoo'n kam met zoo'n opschrift niet in Amsterdam of Rotterdam hadt kunnen koopen.
Mijne heeren van ‘Eigen Hulp’, gij, die groote mannen zijt in de Haagsche
coöperatieve beweging, ik dank u van ganscher harte!
Gij zijt, evenmin als ikzelf, naar ik hoop, lid van het Algemeen Nederlandsch
Verbond!
Wij doen samen lèkker niet aan dergelijke vèrdoorgevoerde Hollandscherigheidjes!
Wij lappen er samen onze laarzen mede!
Wij kammen er samen, zoo ge dit liever hoort, onze baarden mee!
Nog lang hoop ik met u, benevens de rest der zooveel duizend leden: Engelsche
‘soap’, Duitsche ‘Kurzwaren’ en Fransche kammen van de ‘Société Eigen Hulp La
Haye’ te koopen.
---------------Aan de galg, waaraan het ‘Eigen Hulp’-bestuur hierbij wordt opgehangen, wensch
ik geen boter te smeren!
Maar, eerlijk gezegd: Zou je ze niet...’
H.J.O.
Gelezen in onze Staatscourant - een naar men weet Nederlandsche uitgave - een wet
uit Denemarken - een land, gelijk men zal weten, met een eigen taal, - welke wet
afgedrukt staat in de Duitsche taal, welke taal - zooals men wel zal willen gelooven
- noch in Denemarken, noch in Nederland als de officieele bekend staat.
***
In het op 1 dezer in werking getreden Rijnvaartpolitiereglement, voorkomende in
Staatsblad No. 40 wordt in paragraaf 2 gesproken van ‘tennebaum’. Bedoeld wordt
het sedert jaar en dag bestaande Nederlandsche woord: dennenboom.
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Nederland

Havengezicht te Dordt.

Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
De Alg. Verg. werd dit jaar weer te Dordrecht gehouden. Afgevaardigden hadden
gezonden de volgende Afdeelingen:
Alkmaar, Amsterdam, Amsterdam (V.-U.), Amsterdam (Jongel.), Apeldoorn,
Arnhem, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Enschedé, Gouda, Den Haag, Den Haag
(Jongel.), Haarlem, Haarlem (Jongel.), Hellevoetsluis (Jongel.), 's-Hertogenbosch,
Leiden (Stud.), Nijmegen, Rotterdam, Rotterdam (Jongel.), Schiedam (Jongel.),
Utrecht, Utrecht (Stud.), Utrecht (Jongel.), Walcheren, Zaanstreek, Zwolle.
Van het Groepsbestuur waren aanwezig: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter;
mej. E. Baelde, mevr. D. Bogaert de Sturler de Frienisberg, Dr. F. Buitenrust Hettema,
Marc. Emants, onder-voorzitter; Dr. W. van Everdingen, mej. Dr. C.C. van de Graft,
Prof. Dr. L. Knappert, Dr. J.B. Schepers, A. Welcker, Prof. Dr. J. te Winkel en C.
van Son, secretaris.
De heeren Ch.R. Bakhuizen van den Brink en Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, leden
van het Hoofdbestuur, gaven een zeer gewaardeerd blijk van belangstelling door
hunne tegenwoordigheid.
De ruimte in Neerlandia laat niet toe dat uitvoerig verslag gedaan wordt van het
verhandelde, waaraan de dagbladpers trouwens reeds denzelfden Zaterdag (29 Maart)
kolommen wijdde.
Bovendien is van de vergadering een stenografisch verslag in bewerking. Men
veroorlove ons dus alleen het voornaamste aan te stippen.
De voorzitter, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, hield een opgewekte openingsrede,
waarin hij het terrein onzer werkzaamheid ten bate van den Nederl. stam overzag
en, in veel, bemoedigende teekenen van doorwerkend leven speurde.
Het jaarverslag van den secretaris, waarop Neerlandia evenals op de openingsrede
terugkomt, werd goedgekeurd.
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De rekening en verantwoording over 1912 sloot in uitgaaf en ontvangst met f
16468.67, de begrooting voor 1913 met f 16479.60½.
Als Hoofdbestuurders werden herkozen de heeren Dr. H.F.R. Hubrecht en N.J.
Roelfsema, als Groepsbestuurders de heeren Dr. F. Buitenrust Hettema, Marc. Emants,
Dr. N. Mansvelt en Prof. Dr. J. te Winkel, terwijl gekozen werden de heeren Mr.
K.M. Phaff, N.J. Roelfsema en Mr. W.J.L. van Es.
Allen hebben hunne benoeming aangenomen, de heer N.J. Roelfsema is sedert als
Groepspenningmeester opgetreden; Mr. W.J.L. van Es als tweede secretaris.
De besprekingen over de verschillende Afdeelingsvoorstellen hadden tengevolge:
1. In beginsel werd aangenomen, dat de Afdeelingen in het vervolg maar eenmaal
per jaar zullen worden belast voor haar verplichte bijdrage aan de Groepskas. Omtrent
den datum zal de alg. penningmeester na overleg beslissen.
2. Aangenomen werden de nieuwe artikelen 23 bis c en 25 al. 3 betreffende de
geldelijke verhouding van de Jongel.-Afd. tot de Groep, verworpen werden de
voorgestelde bepalingen omtrent een scheidsrechter, overwogen zal nader worden
of er bezwaar bestaat tegen het benoembaar stellen van een raadgever voor elke
Jongel.-Afd. uit het bestuur der Afdeeling van ouderen.
3. De vergadering vereenigde zich met praeadviezen van het Groepsbestuur over
de voorstellen der Afd. Zaanstreek betreffende de jaarbijdrage der leden, Neerlandia
en de propagandamiddelen.
4. De wenschelijkheid eener post-unie tusschen Nederland en België werd algemeen
beaamd.
5. Vanwege het A.N.V. zullen pogingen aangewend worden ter herdenking van
Neêrland's herkregen onafhankelijkheid voor honderd jaar, door middel van een
stamcongres te Rotterdam of, zoo dit onoverkomelijke bezwaren ontmoet, een
teestmaaltijd te Dordrecht. In de commissie daarvoor werden benoemd: mej. E.
Baelde, mevr. D. Bogaert-De Sturler de Frienisberg, Dr. F. Buitenrust Hettema, Prof.
Dr. J. te Winkel, D.J. Tijssens en J. de Koning.
6. Jaarlijks zal aan de Afdeelingsbesturen een vragenlijst worden gezonden om
gegevens te verzamelen voor een kleine uitgaaf vanwege het Groepsbestuur, waarin
verschillende mededeelingen zullen worden opgenomen, die Afdeelingsbesturen van
nut kunnen zijn.
7. Een lijst van beschikbare sprekers met hun onderwerpen enz. zal elk jaar worden
opgemaakt en zooveel mogelijk alle groepen van 't A.N.V. omvatten.
8. De zuivering van het polis-Nederlandsch zal door de Commissie tot bevordering
van het gebruik van zuiver Nederlandsch worden beproefd.
9. De wenschen der Afdeeling Haarlem inzake reglementswijziging zullen aan de
Commissie tot herziening van statuten en reglement, worden overgebracht.
10. Het Groepsbestuur zal werkzaam blijven inzake het gebruik van het
Nederlandsch als taal in het diplomatiek verkeer van Nederland met België en
Zuid-Afrika.
11. Het plan van Prof. Van Vollenhoven, ontwikkeld in ‘De Eendracht van het
Land’, zal door het bestuur worden bestudeerd en onder de aandacht blijven ingevolge
de wenschen neergelegd in een motie der Afdeeling 's-Gravenhage en Stud.-Afd.
Leiden.
12. De volgende vergadering zal in een der noordelijke steden van ons land
gehouden worden ter keuze aan het Groepsbestuur.
Vermeld dient nog, dat mej. C. Scholten, de ijverige leidster der Rotterdamsche
Liederavonden voor het volk, de aandacht vestigde op de voorname rol, die de
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gramofoon kan spelen bij de bevordering van den volkszang. Een paar Nederlandsche
liederen, door zulk een instrument ten gehoore gebracht, o.a. het A.N.V.-lied van
Hullebroeck, zette haar aanbeveling klank bij.
Jhr. Von Bose brak bij het onderwerp propaganda een lans voor verbreiding der
ethische gedachte, die aan het A.N.V. ten grondslag ligt, door het gesproken woord.
Een gezellige maaltijd, afgewisseld door muziek en zang, besloot dezen opgewekten
stamdag.
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Aan het eind kwam de padvinder en spoorzoeker van Fransch-Vlaanderen, Mr. W.J.L.
van Es, met verblijdend nieuws uit die streek (Zie onder Vlaanderen.).
Het stadsgezicht op de dischkaart verluchte als kopstuk dit beknopt overzicht.
C. VAN SON.
Secretaris Groep Nederland.

De Nederlandsche boer tegenover de landverhuizing1).
De schrijver, door zijn werkkring in aanraking met dien stand onzer bevolking,
waaruit een aanzienlijk deel der emigranten voortkomt, en daardoor tot nadenken en
studie gebracht, heeft juist en scherp onder de aandacht gebracht wat er in Nederland
zooal ontbreekt te hunnen opzichte: zoowat alles. En het is verblijdend, dat hij zijn
werk heeft openbaar gemaakt juist op het oogenblik, dat te allen kant de belangstelling
ontwaakt. Omdat het van wijder strekking is, dan de titel zou doen vermoeden, lijkt
het mij nuttig het in te leiden bij de lezers van Neerlandia, waaronder vermoedelijk
zoowel belangstellenden als belanghebbenden zullen schuilen.
Laten enkele grepen voldoende zijn om die verdienste te doen uitkomen.
Schr. laat zien, dat, wat de wettelijke bescherming der emigranten tegen
bedriegelijke practijken van dikwerf onbevoegde emigratie-agenten betreft2).,
Nederland met zijn wet van 1861, die voornamelijk denkt aan doortrekkende, dus
vreemde, emigranten, een droevig figuur maakt bij de andere Europeesche staten
vergeleken. Bovendien staat in het buitenland den emigrant veelal ten dienste
uitstekende voorlichting door staatsorganen of door bijzondere instellingen, terwijl
uit den aard der zaak tot dusver de inlichtingen, door onze veelal ondeskundige
consulaire ambtenaren verstrekt, hetzij geheel waardeloos waren, hetzij te laat ter
kennis werden gebracht.
In Nederland mist dus de bevolking: bescherming tegen bedriegelijke
voorspiegelingen van onbevoegden, waardoor menigeen tot onberaden stappen verleid
wordt, mist de emigrant bescherming en voorlichting op reis en ook de zoo vaak
noodige hulp daarna. In Nederland ontbraken tot dusver ook de juiste gegevens
omtrent den omvang der emigratie. Men stelde zich tevreden met officieele
bescheiden, die men vergat aan te vullen met de duizenden, die niet-officieel
vertrokken en van wier heengaan men dus alleen indirect kennis nam, doordat zij
van de plaatselijke bevolkingsregisters ambtshalve moesten worden afgevoerd: van
1900-1910 75,483!
Schr. geeft uit buitenlandsche bronnen gegevens, die voor een groot deel de leemte
aanvullen.
Aan het slot van zijn eerste verhandeling toont hij aan, dat zooals de emigratie
thans geschiedt, zij veelal een verlies voor 't moederland beteekent, omdat de aan

1) J. Maurer. Verkrijgbaar bij den schrijver: Haarlem Velserstraat f 0.50.
2). Een eigenaardig staaltje geeft de N Ct. van 17 Februari 1913 Avondbl. In Dordrecht is door
de justitie aangehouden een zich noemend ‘landverhuizersagent’ J.B. Strafregister: 4 vonnissen
van den krijgsraad te Arnhem, 2 wegens desertie (4 en 8 mnd.) twee wegens diefstal (3 en
2 jr) Daarna was hij catechiseermeester te Bathmen. Na te Zutphen nog eens. bij verstek, tot
2 jr. veroordeeld te zijn, week hij uit, maar keerde terug en werd ‘emigratieagent’!
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zich zelf overgelaten emigrant vaak, zoo hij slaagt, vervreemdt, zoo hij mislukt, als
armlastige terugkeert. Daaraan moet een eind komen.
In het tweede stuk bespreekt hij dan globaal de oorzaken der emigratie, ten deele
liggend bij het individu zelf, anderzijds ook die van algemeenen aard, als crisis,
gebrek aan bodem enz.
Hij geeft aan wat de emigrant dient te weten omtrent den volksaard, het klimaat,
de bodemgesteldheid en voortbrengselen in 't land van belofte, en schetst verschillende
stelsels van grondaankoop en grondcrediet in enkele landen.
Zijn slotsom is, dat emigratie niet mag worden aangemoedigd, maar dat aan hen,
die vertrekken willen, de best mogelijke inlichtingen moeten worden verschaft en
wekt dan op tot het vormen van een landbouw-emigratievereeniging, waarvan hij
nauwkeurig doel en werkwijze omschrijft.
W.J.L. VAN ES.

Nationale slapte.
Aldus kenschetst de Provinciale Groninger Courant een neiging in ons volk om te
dulden wat onze eer te na moest zijn.
Wel is men langzamerhand gaan inzien, dat ‘Nederland niet is het achterlijkste,
slechtste, sukkelachtigste, malste land van Europa in tegenstelling met het buitenland,
waar alles beter, flinker, vlugger en grooter is.’
‘Men heeft leeren begrijpen, dat een zeker gevoel van eigenwaarde ons niet zou
misstaan en dat wij ons voor onze vaderlandsliefde volstrekt niet behoeven te
schamen. Integendeel - men begrijpt nu, dat het voor ons volksbestaan en voor onze
volkskracht, onze volksgezondheid nuttig en noodig is dat nationale besef hoe langer
hoe meer aan te kweeken.’
‘Maar toch aanvaardt het Nederlandsche volk nog allerlei toestanden, die het niet
moest dulden. Dat men een standbeeld met een Duitsch opschrift aan Nederland
cadeau doet, is een grove onbeleefdheid, die ten onzent niet voldoende als zoodanig
gevoeld wordt. Dat men op zuiver-Nederlandsche spoorweglijnen wagens laat loopen
met Duitsche opschriften is al mede een bewijs van onze laksheid op nationaal gebied.
Dat men in vele Nederlandsche hotels in Nederlandsche hoofdsteden Duitsch moet
kennen om goed bediend te worden is ergerlijk. Dat in den trein die te 4.40 uit
Amsterdam vertrekt tusschen Amsterdam en Emmerik, dus alléén op Nederlandsch
gebied, een eetwagen loopt, waarvan de aankondiging alléén in het Duitsch geschiedt
en waarvan de bediende Duitsch praat, is al mede een van die teekenende
verschijnselen.
Zoo zijn er vele te noemen, die nog altijd bewijzen dat wij, nationaal gesproken,
wat slap zijn. Wij kunnen en moeten eischen, dat men in Nederland wanneer men
zich tot Nederlanders wil richten, de Nederlandsche taal gebruikt.’

Handelsbetrekkingen met de Balkan-staten.
Neerlandia heeft in zijn Jan.-nr. aandacht gevraagd voor dit onderwerp.
Het ziet zijn wenschen spoedig bevredigd.
De heer A. Welcker (ons Groepsbestuurslid), die als geneesheer met de Ned.
ambulance naar Tsjorloe ging, schreef de vorige maand in het Alg. Hbld. in zijn
laatsten brief:
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‘Daarginds is een jong en krachtig volk aan het opkomen, een volk, dat m.i. de beste
eigenschappen in zich heeft. Zouden onze handelslieden, onze geldmannen doof
blijven, waar het betreft tegelijk met dit volk ook hun eigen belang te dienen? Stuurt
uwe verkenners vooruit en ziet uwe goede waar tot goeden prijs aan den man te
brengen, tot voordeel van uzelf en van den kooper.
Reeds thans heeft wel eens een gevoel van trots mij vervuld, wanneer ik daar
midden in het Turkenland, in Demotika, in Baba-Eski, in Tsjorloe, een Amsterdamsch
product, de pepermuntjes van Zwanenburg & Co., zag venten en gretig aftrek zag
vinden. Of denkt gij dat het niet weldoend werkt op iemands gevoel, wanneer men
bij zijn hospes den trap afdalend plotseling een stuk katoen of linnen op de divan
ziet liggen en er op leest: Van Heek & Co., Enschedé, No. 803; of wanneer men in
Baba-Eski
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koopt de “veilleuses Gouda” en op een militairen transportwagen plotseling ziet een
kist met “Chandelles Apollo” (Schiedam). Van Melle's Confectionary Work,
Oranjeappel 609, ontdekte ik boven op een plank bij een particulieren patiënt in
Tsjorloe's vuile wijken. En dit alles is daar om mij te overtuigen dat zelfs in het verre
Turkenland Neêrlands nijverheid en koopmanschap zijn doorgedrongen. Moge bij
de zoo geheel veranderde omstandigheden de Nederlandsche koopmansstand zijn
oog op dit jonge land gevestigd houden om voor zijn goede waar een goeden kooper
te vinden! Dit is mijn laatste wensch.’
En thans reeds blijkt een Nederlandsch-Servische Handelsmaatschappij in de maak
en wordt met medewerking der Regeering een handelsstudiereis door den Balkan
ondernomen.
Nog vestigen wij de aandacht op een artikel in het Alg. Hbld. van 23 April, 2e
Avdbl., uit Belgrado: Hoe de Nederl. industrie een afzetgebied in Servië veroveren
kan?

Samenwerking der Jongelieden-Afdeelingen
Een reeds lang gekoesterd plan van de Jongel.-Afdeeling Rotterdam, werd
Paaschmaandag verwezenlijkt. Het bestuur wenschte de reeds bestaande
samenwerking tusschen de Jongel.-Afd. uit te breiden. Te dien einde werd met de
voorzitters der Jongel.-Afd. Den Haag en Haarlem, reeds een paar weken voor Paschen
een samenspreking gehouden, welke leidde tot de samenkomst van de besturen der
Jongel.-Afd. te Rotterdam op den 2en Paaschdag.
Een geregeld verslag zou te veel plaats eischen. Bepalen we ons dus tot de
hoofdzaken:
O c h t e n d v e r g a d e r i n g : Om half 11 waren de volgende besturen
vertegenwoordigd: Amsterdam door 3, Den Haag door 6, Haarlem door 1,
Hellevoetsluis door 4, Schiedam door 3, Utrecht door 1 en Rotterdam door 6 leden.
De voorzitter der Rotterd. Jongel.-Afd., de heer M.C. van Vooren Jr., opende de
vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen en een door hem geopperd
plan, om ieder jaar een dergelijke samenkomst te houden vond grooten bijval. De
volgende punten werden daarna behandeld:

a. Samenwerking tusschen de verschillende Jongel. Afd. onderling.
Den Haag meende, dat de bestaande samenwerking goed was, waartegen Rotterdam
aanvoerde, dat in die samenwerking, hoewel niet slecht, meer eenheid moest komen.
Men stuitte echter op het bezwaar, dat iedere Afdeeling, afzonderlijke
Afdeelingsbelangen heeft.
Het wederzijdsch uitnoodigen op vergaderingen, uitvoeringen enz. en het elkaar
op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen, zou blijven bestaan, maar zoo
spoedig het algemeene belangen gold, zou men van gedachten wisselen en zoo noodig
besluiten nemen.
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b. Gemeenschappelijke propaganda.
Dit punt gaf aanleiding tot velerlei besprekingen, maar men kwam tot de slotsom,
dat op iedere plaats afzonderlijk, verschillend propaganda gemaakt moet worden,
zoodat daaromtrent niets beslist kon worden. Persoonlijke propaganda werd echter
ten zeerste aanbevolen.
Bij dit punt kwam ook ter sprake het houden van lezingen. Allen waren het er
vrijwel over eens, dat het meestal geldelijke bezwaren waren, die het houden van
meer lezingen tegenhield. Sprekers die òf om niet òf tegen een geringe vergoeding
een lezing wilden houden, zijn schaarsch. Men besloot uit de Afd. Den Haag een
persoon te benoemen, die de adressen van bovenbedoelde sprekers (waarvan er in
elke Afdeeling toch wel eenigen zouden te vinden zijn) onder zijn berusting zou
houden. Het bestuur van een Jongel.-Afd. zou zich dan tot dien persoon kunnen
wenden, indien zij een lezing wilde geven.

c. Briefkaartenwisseling met stamverwanten.
Dit voorstel van Rotterdam beoogde, personen in 't buitenland, die belang stelden in
een bepaald iets van Nederland (b.v. kleederdrachten) in kennis te brengen met
Nederlanders, die iets dergelijks uit 't buitenland wenschen. Den Haag merkte zeer
terecht op, dat hieruit al spoedig de reeds bestaande briefwisseling zou voortvloeien,
maar liet tevens uitkomen, dat de jongelui daaraan te weinig aandacht schonken. Op
voorstel van Haarlem werd toen besloten, een persoon te benoemen, die alle adressen
onder zijn berusting zou krijgen van (zoowel binnen- als buitenlandsche) jongelui,
die elkaar over en weer wenschten te schrijven en, indien dit gewenscht werd, over
welk onderwerp. Deze persoon zou uit de Rotterdamsche Jongel.-Afd. worden
benoemd.
M i d d a g v e r g a d e r i n g : Het belangrijkste punt van deze vergadering was:

d. Een afzonderlijk eigen orgaan voor de Jongel.-Afd.
Men ontmoette allerlei moeilijkheden zooals, kosten, samenstellen van een redactie,
medewerking door het schrijven van stukjes enz., zoodat dit voorstel (van Haarlem)
verworpen werd. Hierop stelde Hellevoetsluis (gesteund door Rotterdam), voor, een
bijvoegsel in Neerlandia alleen voor Jongel.-Afd., werk voorstel aangenomen werd
en aan de goedkeuring van het Groepsbestuur zou onderworpen worden, zooals alle
besluiten van dien dag.
Bij de rondvraag werd door Amsterdam steun gevraagd voor het door hen op de
Groepsvergadering in te dienen voorstel, om 20% van de inkomsten aan de Groepskas
af te dragen. Men besloot Amsterdam te steunen.
Een voorstel van den heer Van Vooren om een Centrale Boeken-Commissie uit
de Jongel.-Afd. samen te stellen, werd na eenige besprekingen verworpen.
Een voorstel van Amsterdam, dat alle Jongel.-Afd. éénzelfde insigne zouden
krijgen, werd niet afgehandeld, omdat men daaromtrent niet tot overeenstemming
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kon komen. De heer Vrijheid sloot hierop de vergadering en hiermede was het
officieele gedeelte afgeloopen.
Nu begaf het gezelschap zich naar de Diergaarde, waar door de Rotterd.
Jongel.-Afd. in het Societeitsgebouw, thee werd aangeboden. Met belangstelling
werd vooral de mooie Paaschtentoonstelling in de broeikassen bezichtigd. Toen
volgde een wandeling langs de Singels, het Park en de Havens en terug naar het
Poolsch Koffiehuis, waar men te 7 uur aan een gemeenschappelijken maaltijd aanzat.
Aan tafel werd door ongeveer allen het woord gevoerd. Ons Verbond en zijn leiders
en voormannen werden in menige aardige toespraak herdacht. Na tafel bleef men
onder gezelligen kout nog een uurtje bijeen.
Allen hadden een pleizierigen dag gehad, zoodat het door ons beoogde doel bereikt
is. De vriendschapsband tusschen de besturen der verschillende Jongel.-Afd., dat is,
tusschen jongelui, die allen de beginselen van het A.N.V. nastreven, kàn niet anders,
dan den bloei van het Algemeen Nederlandsch Verbond verhoogen en ons Verbond
versterken. Wij wenschen van harte, dat het Verbond nog grooter vlucht moge nemen.
Lang leve o n s Verbond!
R o t t e r d a m , April 1913.
J. DE GROOT.

Neerlandia. Jaargang 17

107

1e Rij zittend van links naar rechts: Chr Luyten, W. Leverstein, Mej. M.C. Roodenburg, M.C. van
Vooren Jr., Voorz., allen te Rotterdam; Mej. Jo van Emden, Den Haag; H.M. Vrijheid, voorz Haarlem;
J. Voskuyl, Voorz. Amsterdam.
2e Rij: Mej. J. Noorenburg, Schiedam; Chr. Montijn, Rotterdam; Mej. L Wessels, Hellevoetsluis;
Mej. A. van Uijen, Mej. E. van van Geuns, beiden te 's-Gravenhage; F.D.M. Mullaardt, Mej. D.
Wessels, beiden te Hellevoetsluis; Mej. G.W. van Rijn, Amsterdam; Mej. T. Vegter, Schiedam; A.E.J.
Wix, Amsterdam.
3e Rij: L.L. de Brauwer, Schiedam; S. Monhemius, H. Mondt, beiden te 's-Gravenhage; J. de Groot,
Rotterdam, H.G.C. Cohen Stuart, Utrecht; H.J. Koot, D.J. Frik, voorz., beiden te Hellevoetsluis.

Van de Afdeelingen.
Eindhoven.
Onder groote belangstelling hield de bekende letterkundige Pol de Mont een boeiende
voordracht over ‘Zuid-Nederlandsche dichters na 1890’. Het was een heerlijke
kunstavond, waarop de Afdeeling met voldoening mag terugzien. Aan het einde der
rede wekte de voorzitter, de heer Pompen, de aanwezigen op tot belangstelling in de
zaak van het A.N.V. en zette in een juiste en geestdriftige bewoording het doel uiteen.

's-Gravenhage.
Deze Afdeeling heeft haar leden, die in zeer groote getale waren opgekomen, twee
prachtige feestavonden aangeboden: 24 Febr. sprak de heer Pol de Mont over de
‘Evolutie van de Vlaamsche poëzie sedert 1875’. 5 April vertolkte de bekende zanger
Hullebroeck het Vlaamsche Lied en zongen hij en mej. Anneke Steensma, van
Scheveningen, zijn liedjes. Het Verbondslied door alle aanwezigen geestdriftig
meegezongen, besloot dezen avond.
Beide kunstavonden zijn zoo voortreffelijk geslaagd, dat het bestuur besloten heeft
het volgend jaar weer een paar zulke feestelijke bijeenkomsten te houden.
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Haarlem (Jongel.-Afd.).
20 Maart j.l. hield deze Afdeeling een feestavond, die zeer druk bezocht werd. Dr.
J.B. Schepers sprak over het onderwerp ‘karakter’, de dames J.M. Peereboom en R.
Oostenbroek brachten muziek ten gehoore.
Het was een uitstekend geslaagde avond, die de toetreding van verscheiden nieuwe
leden ten gevolge had.

Rotterdam (Jongel.-Afd.).
Deze Afdeeling besloot den winter 1912/'13 met een wederom goed geslaagden
propaganda avond op Zaterdag 19 April. Voor de rustpoos werden eenige
muzieknummers ten gehoore gebracht, daarna werd opgevoerd ‘Het Sonnet’, blijspel
in drie bedrijven van Fred. van Eeden. Uit de aanhoudende toejuichingen was op te
maken, dat dergelijke avonden, waarop met eigen krachten wordt gewerkt, door de
leden zeer worden gewaardeerd.
Als penningmeesteres dezer Afdeeling is opgetreden mej. M.C. Roodenburg.

Zaanstreek.
In de Nutszaal te Zaandam hielden voor een talrijk gehoor, bestaande uit leden der
Afdeeling Zaanstreek en genoodigden, de heeren G.J. Honig en E.A. Veen een tweetal
lezingen, met de onderwerpen: ‘Het Zaanlandsch oprcer in 1813’ en ‘de Zaan
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in 1913, in woord en beeld’, beide met lichtbeelden. De eerste spreker schetste
uitvoerig, hoe in April 1813 in de Zaanstreek een oproer heeft plaats gehad, dat begon
met een weigering, zich te laten inschrijven voor de nationale garde te Zaandam,
daarna in de overige Zaansche gemeenten, doch geen verdere gevolgen had, daar de
verwachte opstanden in andere plaatsen van ons land uitbleven en spoedig de
Franschen met gewapende macht aankwamen. Een drietal oproerlingen werd
doodgeschoten. De heer Veen, na z'n rede te hebben doen voorafgaan van eenige
algemeene opmerkingen over het streven van het A.N.V., voornamelijk in den
vreemde-woordenstrijd, gaf daarna een overzicht van de welvaartbronnen van de
Zaanstreek tegenwoordig, vergeleek verschillende veelzeggende cijfers en besloot
z'n geestige, luid-toegejuichte rede met de vertooning van 'n aantal keurige
lantaarnplaatjes. De groote opkomst bewees wel, dat men een lezing met eigen
krachten zeer op prijs stelt. Dien avond werd de Afdeeling een 10-tal leden rijker.

Vlaanderen
Alg. jaarvergadering van Groep B. 16 Maart 1913 te Antwerpen.
Onder het voorzitterschap van den heer P o l d e M o n t nam de vergadering kennis
van het jaarverslag, door den secretaris-penningmeester uitgebracht. Indien het niet
zoo volledig is als de heer Meert gewenscht had, dan komt dit, omdat verschillende
Takken hem hun verslag òf te laat, òf in het geheel niet hebben laten geworden. Hij
dringt daarom op verbetering in dien toestand aan en vraagt tevens dat de Takken
hun maatschappelijk jaar met Januari zouden laten beginnen om het met December
te doen eindigen.
Nadat de Commissie tot nazicht der rekeningen heeft meegedeeld dat alles in orde
werd bevonden en zij in haar ambt voor het loopende jaar werd behouden wordt de
begrooting over 1913, na eenige opmerkingen van ondergeschikt belang, goedgekeurd.
De vergadering bekrachtigt vervolgens de nieuwe Groepsbestuursleden of degenen
die in hun ambt worden behouden: voor Antwerpen: de heeren Mr. E. Wildiers, F.
Reynaers, F. Peeters en F. Oyen; voor Aalst: de heeren Buys en Nys; voor Oostende:
Dr. Van de Weyer.
Vervolgens wordt de bespreking van de eigenlijke dagorde aangevat. Mededeeling
wordt gedaan, dat het antwoord van H. Meert aan J. Destrée reeds in een groot aantal
exemplaren werd gedrukt en verspreid en dat dit eveneens zal geschieden met de
Nederlandsche vertaling er van. Een beroep wordt gedaan op de Takken om tot de
verbreiding van dit zoo uiterst belangrijke stuk zoo krachtig mogelijk mede te werken.
Over het punt: ‘Onze taal in het leger’ ontstaat een korte bespreking, waaruit blijkt
dat, alhoewel het ideaal, n.l. de indeeling van het Belgische leger in Vlaamsche en
Waalsche regimenten, ditmaal niet zal worden bereikt, de vergadering eensgezind
is om het beoogde doel te blijven vervolgen. Door den heer S o m e r s wordt betoogd,
dat het wetsvoorstel van Minister De Broqueville aan het Vlaamsche volk geen
voldoening kan schenken en dat tegenover de quaestie van vertrouwen, door den
Minister op dit punt gesteld, het Vlaamsche volk zijn ijzeren wil moet plaatsen. Wij
weten hoe de Vlaamsche wetten worden toegepast; maar ongelukkig is de politiek
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nog te machtig en zij zal het ons onmogelijk maken om de verwezenlijking van ons
voorstel dezen keer te bereiken. Maar uitgesteld is niet verloren. De talrijke
volksvergaderingen die in het Vlaamsche land werden gehouden, hebben indruk op
het volk gemaakt, e n d e V l a a m s c h e Vo l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d i e
zich tegen het voorstel zullen gekant hebben, zullen eerder
dan ze misschien veronderstellen de gevolgen van hun
handelwijze ondervinden.
Ook door den heer F. P e e t e r s wordt de meening uitgedrukt, dat men zich niet
bij de stemming die in de Kamer gaat plaats hebben, mag neerleggen. Hij zou gaarne
zien dat, wanneer het wetsvoorstel zal verworpen zijn, een groote
volks-protestvergadering plaats heeft, waarin men zal onderzoeken hoe het mogelijk
is om aan de eeuwigdurende fopperij waarvan het Vlaamsche volk het slachtoffer
wordt, een einde te stellen. Persoonlijk meent hij dat twee middelen daartoe
aangewezen zijn: 1o. de stichting van een onafhankelijke Vlaamsche partij; 2o. de
bestuurlijke scheiding.
De heer F. D e c k e r s vindt dat er nog wat an ders te doen is dan zich vooraf neer
te leggen bij een stemming die nog niet gevallen is. Er moet worden onderzocht op
welke wijze de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers te bewegen zijn om voor de
indeeling in Vlaamsche en Waalsche regimenten te stemmen. Het opleggen van een
gebiedend mandaat schijnt hem daartoe de beste weg. Doch de voorzitter is van
meening, dat er niets anders te doen is dan een stemming uit te brengen. Met het
overige kan het A.N.V. zich niet inlaten, aangezien de politiek buiten zijn bevoegdheid
valt en het zijn val zou zijn, indien het van dit standpunt moest afwijken. Wij kunnen
als een vromen wensch uitdrukken dat een nationaal Vlaamsche partij tot stand komt
naast de partijen d i e o n s v e r k o o p e n e n v e r r a d e n . Doch daartoe is het
oogenblik nog niet rijp. Alle droombeelden moeten wij terzijde laten en alleen
practisch werk verrichten. De motie kan worden aangenomen en gezonden aan de
Takken en de dagbladen.
In dien zin wordt een dagorde met algemeene stemmen aangenomen.
Bij het punt ‘Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool’ deelt de heer M e e r t
mede, dat, alhoewel, tengevolge van het ijveren voor het legervraagstuk, het inrichten
van meetings tijdelijk geschorst werd, de propaganda toch dagelijks in stilte door
het verspreiden van geschriften wordt voortgezet. Daaronder moet ook worden
gerekend het orgaan van de Vlaamsche Hoogeschoolcommissie ‘De Vlaamsche
Hoogeschool’, dat nochtans beter zou dienen te worden gesteund; want 1500
inschrijvers voor zoo een blad is te weinig.
Bij het punt ‘Middelen tot verheffing van het peil der tooneelvoorstellingen in
Vlaamsch-België’ heeft een gedachtenwisseling plaats, waaraan de heeren T h e l e n ,
D e Ve e n , K a s t e e l s , L e f è v r e , Va n V l a a n d e r e n en M e e r t deelnemen.
Daaruit blijkt dat te Brugge de toestand alles behalve schitterend is en de Brugsche
Tak vraagt of het niet mogelijk is om goede tooneelgezelschappen in verschillende
Takken te doen optreden. Reeds werden stappen door den heer Thelen aangewend,
om in Vlaanderen Nederlandsche tooneeltroepen te doen optreden. Voor den heer
D e Ve e n ligt daarin het redmiddel niet; doch beter zou hij het vinden, indien wat
meer voeling tusschen de tooneelgezelschappen van Antwerpen, Brussel en Gent
bestond; indien deze in hun geheel de verschillende plaatsen bezochten; eveneens
zouden de beste elementen van die verschillende gezelschappen zich in andere steden
kunnen doen gelden. De heer K a s t e e l s meent dat de verbetering ligt in een
meerdere ontwikkeling van de liefhebbers-tooneelspelers en -speelsters. Daarom zou
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het A.N.V. den wensch moeten uitdrukken dat een leergang in declamatie aan de
verschillende muziek-
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scholen wordt ingericht. De heer L e f è v r e heeft te Gent vastgesteld, dat het peil
der Nederl. vertooningen in de laatste jaren gedaald is en dat de Nederl. troepen die
er optreden, ondanks geldelijken steun van het A.N.V., te weinig publiek lokken.
Daarmee is een andere Gentenaar, de heer Va n V l a a n d e r e n , het niet eens, die
meent dat er meer zou kunnen en dienen te worden gewerkt. Hij zou gaarne zien dat
in iederen Tak een comité tot stand kwam om Nederl. tooneelgezelschappen naar
Vlaanderen te doen komen. Hij haalt als eigenaardig staaltje aan, dat de Nederl.
Tooneelvereeniging van Amsterdam met Louis Bouwmeester slechts fr. 1000 voor
een vertooning vroeg, terwijl de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg van
Antwerpen fr. 1200 bedong.
Daar de vergadering tot geen slotsom kwam, werd tot de aanstelling van een
commissie besloten, welke de zaak zal onderzoeken, en waarin, buiten de
vertegenwoordigers van Antwerpen, Brussel en Gent, ook die van Brugge en Oostende
zullen zitting hebben.
Bij het punt: ‘Middelen om de Nederlanders in België er toe te brengen hun taal
in ‘alle omstandigheden te gebruiken’, merkt de voorzitter op, dat de Vlamingen in
de allereerste plaats dezen wensch tot zich zelf zouden dienen te richten; zij zelf
bezondigen zich er te dikwijls aan, terwijl wij meermalen van wege Nederlanders,
leden van het A.N.V., hebben kunnen vaststellen, dat zij ons het goede voorbeeld
gaven.
De heer R o o d s c h i l d , een Nederlander, sedert korten tijd in Antwerpen
gevestigd, heeft meermalen ondervonden dat men zijn Nederl. niet verstond. Daarom
heeft hij zich aanvankelijk van het Fransch bediend; doch hij heeft weldra beseft,
dat hij dusdoende verkeerd handelde en hij heeft daarvan afgezien. Maar indien de
Nederl. in Vlaanderen zoo dikwijls Fransch bezigen, dan komt dit, omdat het Nederl.
hier zoo vreemd wordt uitgesproken; werd de taal zuiver gesproken, dan zouden ook
de Nederlanders die hier gevestigd zijn of die hier heen komen, meer hun eigen taal
gebruiken. Hoe meer het Nederl. hier ingang zal vinden, hoe meer de Nederlanders
zich hier als goede Nederl. zullen gedragen. Daarbij laat de beschaving van 't
Vlaamsche volk nog zeer veel te wenschen over en veel moet er nog veranderen om
van dit volk een cultuurvolk te maken, dat op dezelfde hoogte kan staan als andere
volkeren. Een der redenen, volgens hem, van de minderwaardigheid van het
Vlaamsche volk is het alcoholisme, dat de oorzaak is van een groote zuigelingensterfte
en van zoo een hoog percentage van achterlijken en zwakzinnigen.
Door den voorzitter wordt toegegeven, dat het wel ten gevolge van de in Vlaanderen
gebruikte straattaal is, dat Nederlanders en Duitschers teruggehouden worden om
hier Nederl. te spreken. Maar de wil van de menschen om zich uit dien toestand los
te maken, staat boven verdenking. Men kan. ongelukkig niet steeds. Dit is ook het
geval met Walen, die zich van het Nederl. bedienen, zooals handelshuizen. Dikwijls
doen zij dit onoordeelkundig. Daarom zou in den schoot van het A.N.V. een
commissie moeten tot stand komen, die, tegen vergoeding, de vertaling zou leveren
van prospectussen, omzendbrieven, enz., en tevens zou een afdeeling moeten gesticht
worden om zuiver Nederl. te leeren spreken.
Een korte bespreking of het het A.N.V. dan wel het Vlaamsch Handelsverbond
is, dat bovengenoemde commissie in zijn schoot zou moeten zien ontstaan, eindigt
met het voorstel van mejuffrouw D e G u c h t e n a e r e , die meent dat in die
commissie vertegenwoordigers van het een en andere lichaam zouden kunnen plaats
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nemen. Door dezelfde spreekster wordt gewezen op de krachtige medewerking die
de Vlaamsche vrouwen kunnen verleenen om door de winkels het gebruik van het
Nederl. te doen aannemen. Zij haalt het voorbeeld aan van de tweetaligheid, die sinds
eenigen tijd door het groote warenhuis Tietz, te Brussel, werd ingevoerd, en dit, dank
zij het flinke optreden van een enkele Vlaamschgezinde dame.
De heer W. d e B o m wijst ten slotte op het groote nut dat de Liederavonden voor
het Volk afwerpen; maar hij is van meening dat hun werking nog te beperkt is en dat
zij een onvoldoenden invloed op de volksmassa oefenen. Hij stelt daarom de vraag
of het niet mogelijk is om die zoo uilstekende beweging op een stevigen grondslag
te vestigen door in de lagere scholen van Vlaamsch-België een minimum aantal
degelijke Vlaamsche liederen te doen aanleeren, door het A.N.V. aan te duiden. Dat
zou een uitmuntende basis vormen van de beweging der ‘Liederavonden’, die nu
nog veel te weinig verbreid zijn.
De volgende dagorde wordt door den inleider neergelegd:
1o. Het Bestuur van 't A.N.V. (Groep België) zal de noodige middelen aanwenden
om van de Gemeentebesturen en andere bevoegde overheden van
Vlaamsch-België te bekomen: in 't leerprogramma van de Lagere Scholen als
bestendige leerstof op te nemen, een minimumgetal liederen, door het A.N.V.
vast te stellen.
o In alle belangrijke centrums van Vlaamsch-België L i e d e r a v o n d e n te zien
2.
tot stand komen door het initiatief en de doordrijvende wilskracht der Vlamingen,
met den zedelijken steun der Vlaamsche vereenigingen en, - waar 't mogelijk
is, - met de geldelijke tusschenkomst der Gemeentebesturen.
o Door het Bestuur van 't A.N.V. (Groep België) een dringend verzoek te zien
3.
richten aan de besturen der harmonies en fanfaren van het Vlaamsche land, om
hen aan te zetten Vlaamsche stapmarschen aan te leeren, waarin onze meest
populaire volksliederen verwerkt zijn, om ze bij Vlaamsche feestelijkheden,
zooals de Groeningher feesten b.v., te laten weerklinken.

Deze wordt aangenomen met dien verstande, dat men zich niet alleen tot de
Gemeentebesturen, maar ook tot het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen zal
wenden, om den gewenschten uitslag te verkrijgen.

Uit onze Takken.
Bericht.
Daar verschillende Takken zeer nalatig zijn in het zenden van maandelijksche
verslagen over hun werkzaamheden, zoo wordt hier nogmaals er aan herinnerd, dat
die verslagen steeds ingewacht worden, maar u i t e r s t b e k n o p t , uiterlijk den
16en van iedere maand bij de redactie, Bosmanslei 31, Antwerpen.
A a l s t . 9 Maart had in de feestzaal van het Belfort (Stadhuis) een Peter Benoit-avond
plaats.
Aan den heer Jef van den Eynde, uit Brussel, die over het leven en het werk van
den meester een prachtige voordracht hield, komt de eer toe aan het Aalstersch publiek
een genotvollen avond verschaft te hebben. Het puik programma werd uitgevoerd
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door mevr. A. Vosch van Overeem, harpiste; mejuffr. Louisa Moyaert, kunstzangeres;
den heer Arthur Cheyns, kunstzanger, en den jongen heer Fritz Courteaux. Het
dameskoor van den Tak voerde twee mooie koren uit. De aanwezigen zongen met
geestdrift ‘Het lied der Vlamingen’ en het ‘Beiaardlied’.
In de afdeeling Hooger Onderwijs voor het Volk hield 17 Maart de heer Dr. Maurits
Sabbe een voordracht over Christo Boteff, den Bulgaarschen vrijheidsdichter.
Iu de Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling had 22 Febr. een debat plaats
over ‘Beschaafde omgangstaal’. De voorzitter, de heer Nathalis Heyn-
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drickx die de bespreking inleidde, wees op het nut en het belang dat de Vlamingen
er bij hebben om het Nederlandsch als omgangstaal in te voeren.
27 Maart hield Luitenant Wittenberg voor een talrijk gehoor, zijn merkwaardige
voordracht over ‘'s Lands Verdediging’, waarmee hij veel bijval had.
A n t w e r p e n . In de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ zette de heer Pol
de Mont 11 en 25 Jan. zijn lessen over Goethe's Faust voort. Dr. Lebeer, van Mechelen
hield 21 en 28 Jan. en 11 Febr. drie lessen over ‘Kinderverzorging’, met lichtbeelden.
De heer L. Rombaut sprak 20 en 25 Febr. over ‘De Zonsverduisteringen in 't
algemeen’ en ‘De Zonsverduistering van 17 April 1912’, in het bijzonder, met
lichtbeelden. 4 en 11 Maart handelde Dr. M. Rudelsheim over ‘Hendrik Conscience’,
met lichtbeelden. 18 Maart trad de heer L. Lambrechts, van Gent, op met een
voordracht over ‘Onze oude Nederlandsche liederen’, met pianobegeleiding van
mevr. Lambrechts.
23 Maart, voordracht met lichtbeelden door den heer A. de Ridder over ‘Het
Woonvraagstuk’.
1, 8 en 15 April gaf Dr. M.C. Schuyten drie lessen over ‘Kinderstudie’.
In samenwerking met de afdeeling ‘Liederavonden voor het Volk’ en ter herdenking
van Peter Benoit's sterfdag, werd 13 Maart een concert ingericht, waaraan hun
welwillende medewerking verleenden: mejuffr. Octavie Belloy, zangeres van de
Vlaamsche Opera; de heeren Joz. de Klerk, zanger; Jos. Camby, violist; Jos. Hazen
en mejuffr. Netty Camby, pianisten. De Liederavonden zelf traden er op, onder leiding
van hun bestuurder, den heer F. Reynaers. Over Peter Benoit werd een woord
gesproken door den heer Prosper Verheyden. Door een zeer talrijk publiek
bijgewoond, waaronder de heer Frans van Kuyck, schepen van Schoone Kunsten der
stad Antwerpen, werd opgemerkt, heeft dit concert een buitengewonen bijval behaald.
Men heeft tevens algemeen de groote vorderingen kunnen vaststellen die de
Liederavonden gemaakt hebben.
Den leider, den heer F. Reynaers werden 12 Maart, ter gelegenheid van zijn zilveren
bruiloft, bloemen en geschenken aangeboden.
23 Febr. hield de Tak zijn jaarlijksche algem. vergadering. De onvermoeibare
secr.-penningm., de heer Frans van Laar, gaf lezing van een zaakrijk verslag, dat in
druk zal verschijnen. Bij de vernieuwing van de helft van het bestuur werden
herkozen: de heer F. Bly, H. Melis, F. Oyen, Dr. M. Rooses, F. van Cuyck, Dr. A.
van de Perre, Dr. N. van der Ouderaa, A. van Kerckhoven-Donnez, F. van Laar en
Mr. E. Wildiers. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: de heeren Dr. Boets, R.
Klop, S. Kok en Dr. V. Maes.
C h a r l e r o i . Tijdens het winterseizoen in Nov. begonnen, werden acht voordrachten,
alle met lichtbeelden en acht liederavonden gehouden. Achtereenvolgens traden op:
de heer Vrijdaghs, leeraar te Luik, onderwerp: Conscience; de heer De Coster,
onderwijzer te Gent, onderwerp: Japan; Dr. Peremans, van Antwerpen, onderwerp:
Ziekenverpleging; de heer P. Devreese, onderwijzer te Gent, onderwerp: Langs het
Tirolergebergte naar Venetië; de heer O. van Hauwaert, leeraar te Gent, onderwerp:
Uit het Rijk der Verbeelding; de heer A. Westendorp, onderwijzer te Gent, onderwerp:
Reis door het schilderachtige Zweden; de heer L. Rombout, leeraar te Antwerpen,
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onderwerp: Ons Planetenstelsel in het onmetelijk hemelruim; Dr. Bolteel, van
Selzaete, onderwerp: Eene reis door Noorwegen.
Een even grooten bijval als de voordrachten hadden ook de Liederavonden. Nooit
waren er minder dan 80 toehoorders, gewoonlijk 100 en eens zelfs 135.
Mevr. Schmidt (piano) en M. van Langenaken (viool), de voorzitter M.R. Schmidt
en de schrijver-lantaarnman K. Mariën (voorzangers) wedijverden allen om het
publiek de liedjes aan te leeren, waarin zij ten volle slaagden. Mevr. Schmidt (een
Waalsche dame) en mevr. Broman (een Holl. dame) droegen uitstekend Nederl.
gedichten voor.
Voor het concert-gedeelte, dat op iedere voordracht volgde, zorgden steeds met
de grootste bereidwilligheid de heer Schmidt (Ned. liederen), de heer Hubinon
(Waalsch regent) voor de piano en de heer Van Langenaken (viool).
Allen past een woord van hartelijken dank, evenals den onvermoeibaren tweeden
secretaris, den heer Teuwen.
G e n t . Naar het voorbeeld van wat in Nederland gebeurt, hebben eenige jongeren
van den Gentschen Tak, het denkbeeld opgevat, hier eene
J o n g e l i e d e n -A f d e e l i n g te stichten. Nevens het aanwerven van nieuwe leden
voor het Verbond, en het verspreiden der Grootnederlandsche gedachten, stelt de
Afdeeling zich tot doel, die jongelieden vreemd aan den invloed, uitgaande van onze
kringen, gehecht aan de Gentsche onderwijs-instellingen, rondom deze leden te
vereenigen, opdat deze krachten niet langer voor den Vlaamschen strijd zullen verloren
gaan. Aldus hopen zij eene meer uitgebreide kern van Vlaamschgezinde strijders
(sters) te vormen!
De oprichtingsvergadering had plaats op 25 Maart l.l. De twee volgende zittingen,
met voordrachten van: den heer Meert over Groot-Nederland, en der heeren
Minnaert-De Man-Norro, muziek- en voordrachtavond, waren goed bezocht, vooral
door juffrouwen.
Een goed, hoopvol, aanmoedigend begin!
M e c h e l e n . De afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’, heeft onverpoosd
haar werk voortgezet. Als redenaars traden nog op: Dr. Lebeer, over Kinderverzorging
(4 lessen), Mr. Van Kesbeeck, over Rechtstoestanden; Dr. Maurits Sabbe, over
Mathilde van Perk (2 lessen); de heer Hoedemakers, hoogstudent, over De cel en de
eencellige organismen (2 lessen).
Ook had men het genoegen den heer Dr. Tack te hooren over ‘Het Abel spel
Esmoreit’.
27 Febr. werd een schoone kunstavond ingericht. De heer De Heyder, deklamator
uit Mechelen, droeg prachtige brokken proza en poëzie voor.
Tot voorzitter van den Tak werd benoemd de heer Frans Delvaen.
N i n o v e . Deze Tak richtte 16 Febr. een meeting in om den eisch der Vlamingen:
Vlaamsche en Waalsche regimenten, toe te lichten.
De heeren Richard de Cneudt, Prof. Gense, Jan Wannyn en Dr. A. Borms, traden
als sprekers op. De dagorde aan de Kamers, die indeeling vragende, werd door de
300 aanwezigen eenparig aangenomen.
Zaterdag 1 Maart, sprak de heer Wittenberge met veel bijval over
‘Landsverdediging’.
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Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van: M.K. Droog, Rotterdam; Insinger, Palmenburg,
Luxor, Egypte; Marcellus Emants, Den Haag; C. Leman, Rijswijk; Stud.-Afd.
Amsterdam.
H. MEERT,
Spiegelstraat 20, Gent (België).
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Fransch Vlaanderen ontwaakt.
In de Paaschweek hebben eenige leden van de Antwerpsche vereeniging Pro
Westlandia, waarbij zich o.m. had aangesloten de heer Mr. W.J.L. van Es, die in een
reeks belangwekkende Neerlandia-arti-
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kelen zijn studiereizen in Fransch-Vlaanderen heeft beschreven, een nieuwen tocht
in het Vlaamsch gebied van Noord-Frankrijk ondernomen.
Ned. zang- en voordrachtavonden zijn gegeven te Hazebroek, Eecke, Belle,
Steenvoorde, Wormhout, Bergen, Ghijvelde en Dixmuide.
Iemand, die uitvoerig verslag deed van den bemoedigenden tocht schreef o.a.:
‘Zoo zijn er thans in Fransch-Vlaanderen stille krachten aan het werk. Hoe meer wij
met het volk daar in aanraking kwamen, des te meer won bij ons de overtuiging veld,
dat het in de twee en een halve eeuw van afzondering is geworden een Nederlandsen
stamdeel met eigen karakter. Weemoedig is 't dat het zoo lang duurde eer het als 't
ware ontdekt werd. Anderzijds is het verheugend, dat wij in hen mogen begroeten
een der kernachtigste en minst verbasterde deelen van onzen stam.’
‘Nog rest mij een woord van warme hulde te brengen aan de zeven Vlamingen:
Dr. A. Borms, leeraar aan het Atheneum te Antwerpen; P. Lepage, T. Magnus en J.
Claes, die als zangers optraden; M. Lauwerijs, leeraar in de voordrachtkunst aan 't
Kon. Vlaamsch Conservatorium; J. Wattelet, leeraar voor klavier, die hen begeleidde
en C. Rousseau, onzen gids.
Ik begroet in hen de Vlaamsche Beweging, boven den Moerdijk nog vaak
misverstaan, geboren uit den strijd voor 't Vlaamsch in eigen kring, thans de vleugelen
breed uitslaand en die, zooals ook hier, mannen van allerlei stand bijeenbrengen kan
met het eene doel: de toekomst en den roem, niet van het Vlaamsche, maar van het
Nederlandsche volk.’

Oost-Indië.
Kort verslag van de Groepsbestuursvergadering op 15 Februari 1913
Alvorens tot de behandeling van de agenda over te gaan deelt de voorzitter mede,
dat mevr. Cohen Stuart plotseling is overleden. Hij stelt de vergadering voor het
bestuurslid Mr. A.B. Cohen Stuart de innige deelneming der vergadering te betuigen
met dit smartelijk verlies. - Aldus besloten.

I. Ontwerp-begrooting 1913.
Met het oog op den stand der kas en andere dringende uitgaven wordt besloten:
1o. de bijdrage voor de studiefondsen en andere vereenigingen te brengen van f
25.- op f 10.-;
2o. de subsidies aan de Afdeelingen voor de in stand houding van
volksleesgezelschappen te handhaven;
3o. een som van f 100.- te bestemmen voor de Kindervacantiekolonies te Batavia
en/of voor het Fröbelonderwijs in West-Java.
4o. voorstel Cohen Stuart om de subsidie voor de lichtbeelden-commissie van f
50.- op f 250.- te brengen.
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't Eerelid Kooy neemt op zich als gedelegeerde van het Groepsbestuur met de
lichtbeeldencommissie in overleg te treden omtrent de noodig geachte voorzieningen,
en der commissie van raad te dienen.
De begrooting verder aangenomen.

II. Propaganda-commissie.
Wegens afwezigheid van den heer Mr. A.B. Cohen Stuart behandeling uitgesteld.

III. Vorming van werkgroepen.
Afgesproken wordt dat door sommige leden bepaalde onderwerpen in studie zullen
worden genomen en c.q. voor de uitvoering van voorstellen zullen zorg dragen.

IV. Voorstel tot oprichting van een vereeniging van Inlandsche jongelieden
tot bevordering van de aanpassing van Oost en West.
Eenige leden zullen dit onderwerp in nadere studie nemen.

V. Verzoek van het Hoofdbestuur om een ruimeverspreiding van Tropisch
Nederland ook buiten Nederlandsch-Indië, vooral toezending aan de
besturen van Zelfstandige Groepen en Afdeelingen van het A.N.V.
Wegens de kosten moet dit voorstel afhankelijk gesteld worden van de subsidie door
het Hoofdbestuur te verleenen.

VI. Reglement Afdeeling Buitenzorg.
Teneinde dit ontwerp-reglement in overeenslemming te brengen met het
Groepsreglement zijn eenige kleine wijzigingen noodig, waarover met het
Afdeelingsbestuur in overleg getreden zal worden.
A.R. HAZENBERG,
Secretaris-Penningmeester.

Afdeeling Buitenzorg.
In de bestuursvergadering van 29 December 1912 werd een schema voor te houden
lezingen vastgesteld, doch besloten af te zien van het denkbeeld eene lezing te doen
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houden over de verschillende stroomingen onder de Indiërs, omdat daarmede het,
voor het Verbond verboden, terrein der politiek zou worden betreden.
In uitzicht werd gesteld een bezoek, door de leden te brengen, aan de ter reede
Batavia liggende Nederlandsche oorlogsschepen.
Inlichtingen werden verstrekt omtrent leergangen in de Nederlandsche taal voor
Inlanders, door de Afdeeling geleid.
Het bestuurslid J.J. Palm trad uit het bestuur wegens vertrek naar Europa; de heer
W. Reynders, die van daar is teruggekeerd, treedt weder op als
secretaris-penningmeester, ter vervanging van den heer Kooyker, die tijdens de
afwezigheid van den eerste, die betrekking waarnam.
Op 31 Jan. 1913 werd door mevr. Van Biema-Hymans eene lezing gehouden voor
de leden der Afdeeling over haar reis door China, Japan en Nederlandsch-Indië.
Aan het jaarverslag dezer Afdeeling is het volgende ontleend:
In herinnering worden gebracht: 1o. de gehouden voordrachten door de heeren E.
Verkade uit Nederland over Macbeth, Onnen en d'Artillac Brill uit Semarang,
opvolgend over Nederlandsche natuurkundigen en over het spoorwegwezen in Ned.
Indië; 2o. de indiening der voorstellen door de Afd. Buitenzorg, bij gelegenheid van
de Groepsbestuursvergadering met de Afd. besturen op 1 Juni te Batavia gehouden,
welke een gunstig onthaal vonden. Dezerzijds wordt daarvoor verwezen naar het
Sept.-Neerl.-nr. (1912) blz. 202-204.
Het aantal leden der Afdeeling nam toe van 57 tot 64.
Besloten werd den Nederlandschen leergang voor Inlanders en Vreemde
Oosterlingen, alsmede die tot opleiding van personen van iederen landaard voor het
klein-ambtenaars examen van de Vereeniging ‘Vooruitgang’ over te nemen; die
leergangen werden gevolgd door 85 leerlingen. In December 1912 werd aan de
bestaande twee klassen, eene van beginners toegevoegd, welke, door den grooten
toeloop onmiddellijk al in twee neven-klassen moest ge-
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splitst worden. Deze klassen elk met 25 leerlingen worden geleid door de heeren
Drost en Van Straten.
Na een enkel woord over een nieuwe regeling in het bestaande Volksleesgezelschap,
wordt gewag gemaakt van het drukke gebruik, dat vooral door inlandsche jongelieden
van de boekerij gemaakt wordt; maandelijks worden ongeveer 200 boeken uitgeleend;
de Gemeenteraad van Buitenzorg stond een jaarlijksche subsidie van f 250.- toe.
Ten slotte wordt nog melding gemaakt van de viering van den Koninginnedag,
waaromtrent dezerzijds verwezen moge worden naar het Nov.-Neerl.-nr. (1912) blz.
252 en 253.

Jaarverslag der lichtbeelden-commissie over 1912.
De verslaggever heeft goede verwachtingen van de uitkomsten, welke de commissie
zich voorstelt te bereiken. Deze meent dat haar werkzaamheid vooral ook voor de
jeugd van groot belang zal zijn; zij rekent er op dat de lichtbeelden, bij een goede
keuze daarvan, uit een oogpunt van onderwijs en ontwikkeling belangrijk zullen zijn
en gunstig zullen werken.
Met de lichtbeelden-vereeniging in Nederland zijn aangename betrekkingen
aangeknoopt; wederzijds worden de voorraden aangevuld door het afstaan van
dubbelen, door ruiling of tegen vergoeding van den kostenden prijs.
De commissie wekt op tot het aan haar afstaan van belangwekkende foto's
betreffende den Indischen Archipel.
Gehoopt wordt dat het Koloniaal Instituut uit zijn rijken voorraad van
lantaarnplaatjes voor Indië wat zal afstaan; reeds nu heeft er ruiling plaats.
Van de zuster-vereeniging in Holland werden ongeveer 200 stuks ontvangen,
betrekking hebbende op Hollandsche steden en landschappen, waarvan de negatieven
door den heer H.A. Kooij, tijdens zijn verblijf in Nederland vervaardigd, belangeloos
waren beschikbaar gesteld.
De Afdeeling Semarang, die gebruik maakte van de, door de
lichtbeelden-commissie afgestane, lantaarnplaatjes had daarvan veel wil; andere
Afdeelingen kunnen dezelfde ondervinding opdoen. Te Batavia en te Buitenzorg
werd, met behulp van de beelden, door den heer d'Artillac Brill een lezing gehouden
over ‘de ontwikkeling van het spoorwegwezen’.
Met de geldmiddelen staat 't echter nog niet gunstig; steun komt alleen van het
Groepsbestuur en de Afdeelingen Batavia, Semarang en Buitenzorg en die is niet
voldoende voor een behoorlijke ontplooiing van al wat er met de lichtbeelden bereikt
kan worden.
Voorzitter der Commissie is thans Mr. A.B. Cohen Stuart,
secretaris-penningmeester de heer Dr. M. Kerbosch.
(Ontleend aan Tropisch Nederland).

Tropisch Nederland.
Het maandblad No. 2/3 spoort aan tot het houden van e e n Ve r b o n d s -C o n g r e s ,
ten einde te komen tot het vaststellen van de houding van het Verbond tegenover
enkele brandende vraagstukken van het oogenblik. Voorbereidende onderhandelingen
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met Afdeelingsbesturen en Groepsvertegenwoordigers worden aangekondigd,
Buitenzorg als vermoedelijke plaats van samenkomst genoemd.
Onder het algemeene hoofd I n d i s c h e b e l a n g e n werd plaats ingeruimd voor
eenige beschouwingen over ‘e e n e a l g e m e e n e m i l i t i e ’ van een jong-Javaan,
die als eischen daarvoor stelt: het bestaan van een burgerlijken stand, van militair
begrip en van vaderlandsliefde onder de Javanen; geen dier eischen is vervuld; alleen
voor de kinderen van de inlandsche ambtenaren zou men kunnen zeggen dat een
burgerlijke stand bestaat. Toch vertrouwt de jong-Javaan, dat als 't op vechten
aankomt, de Javanen wel zullen meêvechten.
Voorts volgen eenige opmerkingen van een inlandsch leerling van de school voor
inlandsche officieren over de moeielijkheid van d e s t u d i e d e r N e d e r s c h e
t a a l , vooral door de weinige gelegenheid tot spreken in die taal, welke echter
geleidelijk voor hem toenam, naar mate zijn studie vorderde en zijn omgang in
gezelschappen vermeerderde. Ten slotte wordt verwezen naar een rondschrijven van
den Belgischen Minister van Oorlog, overgenomen in het Handelsblad van Antwerpen,
waaruit blijkt dat er v o o r u i t g a n g is i n h e t g e b r u i k v a n h e t V l a a m s c h
in het leger.
Mevr. L.M. H.-J. vult de rubriek K u n s t e n We t e n s c h a p p e n met een warme
aanbeveling en een overzicht van de werkzaamheid van de M i j . v o o r G o e d e
e n G o e d k o o p e L e c t u u r , die de We r e l d -B i b l i o t h e e k en tal van andere
nuttige, aangename en afwisselende uitgaven bezorgt en goed verzorgd de wereld
in zendt. Een dier uitgaven, Johan de Meester's ‘de Zonde in het Deftige Dorp’ wordt
onder B o e k b e s p r e k i n g toelichtend aangekondigd. De voornaamste punten uit
Prof. Vermeylen's te Delft gehouden lezing over ‘Romaansche en Germaansche
beschaving in Vlaanderen’ worden onder het hoofd V l a a m s c h e b e s c h a v i n g
door mevr. L.M. H.-J. aangestipt.
O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n bevatten mededeelingen over d e
N e d e r l a n d s c h e H a n d e l s v l o o t en beschouwingenover de ‘B e v o r d e r i n g
v a n E i g e n N i j v e r h e i d ’.
In de rubriek m a a n d -o v e r z i c h t worden aangetroffen verschillende berichten,
rakende aangelegenheden in het buitenland, maar die ook voor onze koloniën van
belang zijn of kunnen worden; voorts 't een en ander over de S a r e k a t -I s l a m ,
eene vereeniging, die reeds 90.000 leden zou tellen, en die ten doel heeft de
bevordering van den handelsgeest onder de Inlanders, het verleenen van onderlingen
steun en hulp in moeilijke omstandigheden, de bevordering van de kennis, de
materieele belangen en de opheffing van de Inlanders, benevens de bevordering van
den Islam en tegenspraak van hieromtrent bestaande verkeerde begrippen.
Ettelijke schrijvers- of pers-onoplettendheden of slordigheidjes worden weêr aan
d e S c h a n d p a a l geklonken.
C o s m o p o l i t u s D r o o g s t o p p e l zet zijn praatje over allerlei voort.
Va n d e l e e s t a f e l brengt enkele aanhalingen uit een Italiaansch boek over
Nederland, die nog al vreemd aandoen; en voorts een warme aanbeveling van de
artikelen van J. Kleefstra over T u c h t e n t u c h t e l o o s h e i d in de Nieuwe Gids
en van G.A. Abendanon over N e d e r l a n d 's O n a f h a n k e l i j k h e i d in de
Telegraaf, die door den opsteller als een gunstig voorteeken voor toenemend
N a t i o n a l i s m e i n N e d e r l a n d worden beschouwd.
Van de vier lezingen door Prof. Salverda de Grave uit Groningen in de Sorbonne
gehouden over d e n i n v l o e d v a n h e t F r a n s c h o p h e t N e d e r l a n d s c h
wordt ten slotte een kort begrip gegeven.
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Twee verslagen van bestuursvergaderingen en twee jaarverslagen vormen verder
een deel van den veelzijdigen inhoud, waarvan hier slechts een zeer beknopt overzicht
kon gegeven worden. Van die verslagen werd hier boven reeds melding gemaakt.

Van de Nederlanders! Voor het Indische volk!
In het April-Neerlandia-nr. werd van dezen oproep melding gemaakt; sedert bleek
dat hij reeds uitwer king had; verscheidene bewijzen van sympathie wer-
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den ontvangen; toezeggingen tot bijdragen werden gedaan; ons Vorstenhuis ging
voor; twee oud-Gouverneurs-Generaal bleven niet achter; door eenige in Indië
belangstellenden werden mooie giften beloofd; meer bijdragen, of beter toezeggingen
voorshands, zijn echter noodig om tot de stichting van een studiefonds te komen,
waaruit jaarlijks voor eenigen kan worden geput.
R. Soetan Casajangan zegt: ‘In 1913, Nederland's jubeljaar, één keer een bedrag
afzonderen om voor onze Indische broederen dien jubel in eigen direct belang te
laten naklinken, is zeker niet te veel gevergd; zij willen Hollandsch leeren - de poort
der ontwikkeling - de drang naar meer, naar “Hol landsche” beschaving spreekt
steeds luider en luider.’
Toezeggingen aan het adres van R. Soetan Casajangan, Copernicusstraat 131 te
's-Gravenhage.

Ingenieurs naar Indië.
Herháaldelijk is er over geklaagd, dat er gebrek is aan ingenieurs bij den Waterstaat
en 's Lands Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië; dat er niet genoeg
Nederlandsche jongelieden zich voor dien tak van dienst aanmelden, terwijl toch
over den toevloed van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft volstrekt
niet te klagen valt; integendeel het aantal studenten neemt steeds toe, zoodat het nu
ver over de duizend bedraagt.
Treffend is 't dan ook in een bericht van 6 April in de Nieuwe Courant te lezen,
dat de Minister van Koloniën wederom een zestal Duitsche jongelieden ter
beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië heeft gesteld om te worden
benoemd tot aspirant-ingenieur bij bovengenoemden diensttak.
Wat kan toch de reden zijn, dat zoo weinigen neiging toonen hun verworven kennis
in de ingenieurs-wetenschappen te gaan toepassen in de tropen. In No. 4 van de, door
de Vereeniging Oost en West bezorgde reeks uitgaven ‘Staats en particuliere
betrekkingen in onze overzeesche bezittingen’ vindt men op blz. 23 en 70, den
werkkring en de vooruitzichten van den zoogenaamden civiel-ingenieur toegelicht
en omschreven.
Men zou zoo zeggen voor een jongeman ligt daar een mooie toekomst open; de
werkzaamheden zijn afwisselend; als jong ingenieur reeds kan hij aan het hoofd van
een belangrijk werk worden gesteld; de bezoldiging is toch zeker ruim voldoende.
Waarom moeten nu Duitsche ingenieurs het mooie werk in onze Oost gaan doen,
waartoe toch de Hollandsche jongens zijn voorbestemd.
De Minister van Koloniën*) wil nu een aantal jongelieden, die in het propaedeutisch
examen geslaagd en physiek geschikt zijn, en die genegen zijn zich voor den dienst
bovenbedoeld en bij dien der Staatsspoorwegen te verbinden, een toelage tijdens hun
verdere studie van f 1000.- 's jaars toekennen; Staatsblad No. 82 geeft de voorwaarden
aan. Het is te hopen dat deze poging zal slagen; dat althans jongelieden van minder
bedeelde ouders, van die gunstige gelegenheid zullen gebruik maken.

West-Indië
*) Zie o a. Het Vaderland, Ochtendblad van 9 April.
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Een en ander van Curaçao.
28 Febr. vergaderde het Groepsbestuur ten kantore van de Curaçaosche
Handel-Maatschappij, in welke bijeenkomst o.m. besloten werd aan de Afd. Bonaire
f 200.- steun te verleenen voor behoeftige typhuslijders.
Uitvoerig werd de inzameling voor de noodlijdenden besproken en besloten van
het saldo, groot f 13455.- een rampfonds te stichten voor de kolonie. Van Groep
Suriname was nog een gift van f 85.- ingekomen als opbrengst van een avond in
Paramaribo gegeven.
De studiebeurs voor den in Nederland studeerenden jongeling Henriquez (f 150.-)
werd ook voor 1913 verleend.
De heer J.A. Lampe had bericht gezonden, dat hij zijn benoeming tot
vertegenwoordiger voor St. Martin (N.G.) aanneemt.
15 Maart werd onder leiding van den voorzitter, den heer H.P. de Vries, de alg.
vergadering gehouden in ‘De Gezelligheid’. Verscheidene dames en de Gouverneur
met zijn adjudant woonden de bijeenkomst bij, welke in hoofdzaak gewijd was aan
de bespreking van al wat gedaan is om den nood in de kolonie te lenigen.
De Gouverneur sprak zijn dank uit aan het Groepsbestuur voor de goede wijze,
waarop voor de noodlijdenden was zorg gedragen en zei tevens de tolk te zijn van
de geheele bevolking, waarvan velen door de rijke liefdegaven geholpen werden.
De voorzitter bracht o.m. hulde aan H.M. onze Koningin, den Minister van
Koloniën, de vertegenwoordigers der Groep in het Hoofdbestuur en de Vereeniging
Oost en West en eindigde aldus: ‘Geen band is hechter, dan die berust op verleende
hulp in nood. Moge de ellende van 1912 hebben meegewerkt tot nader brengen van
deze kolonie tot het Moederland.’
Tot slot van den avond hield de heer C.K. Kesler een voordracht over: De
afschaffing der Slavernij.
Aan het jaarverslag, dat in den aanvang was uitgebracht door den secretaris, den
heer C.S. Gorsira J.P. Ezn., ontleenen we het volgende:
Het afgeloopen jaar, het bestuur erkent dit met leedwezen, kenmerkte zich niet
door groote bedrijvigheid. Er werden gehouden 7 bestuursvergaderingen. De Groep
telt thans 225 leden, verdeeld als volgt: Curaçao 30 beschermende, 140 gewone
leden, Bonaire 13, Aruba 28, Saba 3, St. Eustatius 5, St. Martin 6 gewone leden.
De Groep ondervindt van het Koloniaal Bestuur steeds medewerking in haar
streven, om door geldelijken steun jongelieden aan te moedigen hunne studie in het
Moederland voort te zetten en keert thans drie beurzen uit tot een gezamenlijk bedrag
van f 650.- per jaar. Enkele aanvragen om bijstand zijn door het Groepsbestuur in
overweging genomen.
De geldmiddelen der Groep nemen eerder af dan toe; dank zij echter de
tegemoetkoming van het Hoofdbestuur, sluit de rekening van 1912 met een batig
saldo.
Het lichtbeeldentoestel heeft bij verschillende lezingen goede diensten bewezen.

Inzameling voor de noodlijdenden op de Ned. Antillen.
Na de laatste verantwoording in het Dec.-nr. 1912 opgenomen, loopende tot een
bedrag van f 31720.81½ zijn nog ontvangen de volgende bijdragen:
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N.N. te D. f 10.-; X. te 's-H. f 10.-; Padvinders Organisatie te Amsterdam f 788.50;
Oost en West te 's-G. f 222.14; Padvindersbond te 's-G. f 359.56; Nederlanders te
Singapore door bemiddeling van Dr. A.P. van R. f 53.92; samen f 33164.93½.
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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Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche brieven.
VIII.
Ik begin weer met de politiek, die eigenlijk in Neerlandia verboden kost is. Maar
verboden vruchten smaken het lekkerst, zegt het spreekwoord. Misschien dat daarom
dit onderwerp den lezer sneller naar mijn brief doet grijpen dan anders. Zonder
politiek kan ik me Zuid-Afrika niet voorstellen. Zij is voor vele menschen hier vaak
het eenige onderwerp van gesprek en ieder stelt er belang in en kan er over meepraten,
vrouwen zoowel als mannen. Opgewekter staatkundig leven dan er hier is, kan ik
mij niet denken. Te opmerkelijker is het daarom dat Gen. Hertzog's manifest zoo
bitter weinig indruk heeft gemaakt. Men zou verwacht hebben dat het voor- en
tegenstanders van de twee voormannen weer in het harnas zou hebben gejaagd en
dat het zou geworden zijn tot den strijdkreet: Weg met Botha! Het tegendeel echter
is het geval, en dit bewijst, wat ik hierboven heb gezegd, dat allen hun persoonlijke
meening over politieke vraagstukken hebben. De Afrikaner laat zich niet meeslepen
door hartstochtelijke taal of spitsvondige redeneering. Hij blijft tegenover beide
volkomen nuchter en koel en zal onmiddellijk onderscheiden waar de spreker juist
is of verkeerd. Dit eigen oordeel is vernietigend geweest voor Gen. Hertzog's manifest.
Men heeft er onmiddellijk op geantwoord met te verklaren dat Gen. Botha niet zoo
diep gevallen was als zijn tegenstander hem schilderde, evenmin als de schrijver van
den open brief zoo hoogverheven is als hij zich zelf waant. Men heeft in de dubbele
overdrijving dadelijk het te veel gezien. De terugslag kwam het duidelijkste uit ter
gelegenheid van de openbare vergadering, die Gen. Chr. de Wet de vorige week te
Heidelberg toesprak. Daar deed men hem van uit het publiek allerlei vragen, die hem
zeer in het nauw brachten. Het gelukte den tegenstanders zelfs hem geheel vast te
keeren, waarin alle Engelsche generaals bij elkaar gedurende den oorlog niet geslaagd
zijn. Ten slotte diende men een voorstel in om vertrouwen uit te spreken in Generaal
Botha. De voorzitter der vergadering weigerde het in stemming te brengen, uit welke
houding zeker mag worden afgeleid, dat hij vreesde voor aanneming, wat een te
wonderlijk einde zou zijn van een betooging ten gunste van Gen. Hertzog.
De wind, die eerst zoo gunstig leek, is tegen.
Wil dit nu ook zeggen dat het nationale getij verloopt en dat de uitbarsting na het
Hertzog-ontslag slechts een korte oplaaiing is geweest, met veel gloed, maar weinig
brandstof? Ik geloof het niet. Integendeel, innig ben ik er van overtuigd dat de
beweging sterk is en zal doorzetten. Zij is de uiting geweest, die overtuigend bewees,
dat de Afrikaner over het algemeen niet verengelscht is en niet van plan is zich te
laten verengelschen. Zelfs de meest Afrikaansch-gezinde Afrikaner heeft echter
ingezien, dat het gevaarlijk zou zijn iemand van het temperament van Gen. Hertzog
als leider te kiezen. Hij zou niet ‘stadig o'r die klippies’ gaan, maar er tegen op botsen
en de staatkundige wagen doen omslaan, tot onberekenbaar nadeel van de
Hollandsch-Afrikaansche nationaliteit, en verwoestend voor het meerendeel van al
hetgeen met jaren geduldigen arbeid en zeldzamen takt was bereikt en verworven.
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Wij weten allemaal wel dat de gelijkgerechtigheid van beide talen nog lang geen
werkelijkheid is, maar wij erkennen dankbaar, dat er sinds 1907, toen onze
voormannen de leidsels in handen namen, veel is verkregen. Er zal nog veel verbeterd
en veranderd moeten worden. Vaak gaat het ons te langzaam en misschien geeft men
al te zeer toe aan het geraas der tegenpartij, uit vrees onze Engelsche mede-bewoners
‘zeer te maken’, maar dan heeft de Hertzogbeweging haar heilzaam werk verricht
en Engelschen en regeerders bewezen, dat ook de Afrikaners willen wat is recht en
weten wat zij willen.
***
Wij gaan vooruit.
Dat is ontegenzeggelijk. Onlangs heeft onze Minister van Spoorwegen in den
Unie-Volksraad verklaard, dat er hoe langer hoe meer Afrikaners in dienst komen
van de spoorwegen, dat de vethouding reeds 80 per honderd is en dat hij er naar
streeft ook de verantwoordelijke en technische betrekkingen door Afrikaners te doen
vervullen. De Afrikaner, zoo zeide hij, toonde bijzonderen aanleg voor werktuigkunde.
Hij was dus niet bevreesd, dat Afrikaners voor de technische ambten bij onze
spoorwegen niet zouden kunnen worden opgeleid.
Wanneer de Regeering den Afrikaner van aanleg dus de gelegenheid gemakkelijk
maakt om zich verder te bekwamen, dan hebben wij goede hoop voor de volkomen
gelijkgerechtigheid van Hollandsch- en Engelschsprekenden bij onze spoorwegen.
***
Wij gaan vooruit.
Ik herhaal het. Het jaarverslag van de Oosteindschool hier ter stede is daarvan een
ander bewijs - zij het dan ook een klein bewijs. Maar uit de geringe teekens moet
men zijn kennis der toestanden putten. Het kleine strootje wijst de richting van den
stroom aan.
Op de Oosteindschool, waar het onderwijs krachtens den eenparigen wensch der
ouders, met Hollandsch als voertaal wordt gegeven, steeg in 1912 het aantal leerlingen
van 230 tot 321. Men stelt dus prijs op onderricht, uitsluitend door middel van de
moedertaal, of zoo als men hier zegt, van de huistaal der ouders, omdat menig moeder
Engelsche is en de huistaal Hollandsch of omgekeerd. Deze Hollandsche school heeft
zulk een goeden naam dat zij, als model voor degelijk onderwijs door middel van
het Hollandsch, geregeld door leerlingen van de kweekschool wordt bezocht, die
onder leiding hunner leeraren de lessen volgen. Hoofd dezer school is de heer M.
Vaandrager, met wien de redactie van Neerlandia een paar jaar geleden een
belangwekkend onderhoud had over zijn Amerikaansche reis.
***
Men wil ook hier ter stede de herdenking van het herstel van Neêrlands
onafhankelijkheid in 1813 feestelijk vieren. Om dubbele kosten te vermijden, heeft
men deze herdenking laten samenvallen met de gebruikelijke feesten ter eere van
Koningin Wilhelmina's verjaardag. Den 31sten Augustus, die op Zondag valt, zal
men een dankdienst houden in de Ned. Herv. kerk; 1, 2 en 3 September zijn voor de
wereldsche viering bestemd. Het programma voor die feestdagen is nog voor wijziging
vatbaar. Daaromtrent wil ik dus niets mededeelen. Wel echter mag ik melden, dat
men een feestkrant wil uitgeven, waarin Neêrland's plaats en beteekenis in de wereld
duidelijk wordt geschetst. Zulk een schets moet hier goed doen, want men weet van
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die beteekenis hier maar bloedweinig, waartegenover staat, dat de Engelschen geen
gelegenheid en geen dag laten voorbijgaan zonder het den menschen in te hameren,
dat Engeland het middelpunt der beschaving, geleerdheid, nijverheid enz. is.
Teekenend staaltje had ik daarvan weer een dezer
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dagen. Mijn zoontje vraagt mij hem zijn aardrijkskundige les te overhooren. Zij ging
over Engeland en er stond geschreven dat dit land vooral ‘op een hoogen trap stond
op landbouwgebied’. De beeldspraak laat ik nu daar; maar ik kon niet nalaten, mijn
zoontje te bewijzen, dat Engelsche schrijvers en zelfs de Engelsche Minister van
Landbouw het tegendeel beweren en het kleine landbouwende Holland aan het groote
Albion ten voorbeeld stellen.
Zoo gaat het hier dag aan dag. En daarom is het goed de Z.-Afr. menschheid nu
en dan eens een tegengif toe te dienen. Een krachtig tegengif kan de bedoelde
feestkrant worden. Het Nederland van tegenwoordig heeft veel te toonen, waarop
ook andere Nederlandschsprekenden trotsch kunnen zijn!
Aangenaam om te melden is verder, dat ook Afrikaners zich bereid hebben
verklaard om in de commissie tot voorbereiding der feestelijkheden zitting te nemen.
OU-BOET.

Eigenaardige eerbiediging van het Nederlandsch.
Een inwoner van het distrikt Lindley, in den Vrijstaat, reisde eenigen tijd geleden
per trein. Na een poosje kwam de conducteur zijn ‘ticket’ vragen. De reiziger zeide
geen ‘ticket’ te hebben. Na aankomst werd proces-verbaal opgemaakt en het gevolg
was dat die persoon voor het hof moest komen. Aan den beschuldigde werd gevraagd,
of hij een ‘ticket’ had. Neen, zei hij, geen ‘ticket’ maar wel een spoorkaartje. De
beschuldigde werd vrij gesproken.
Een prachtig voorbeeld voor Afrikaners om hun taal te handhaven.

Het Nederlandsche Lied in Zuid-Afrika.
Mevr. Deys-Draayer en mevr. Engel-Wilson, de eerste met Afrikaansche en Nederl.
liederen, detweede met voordrachten geven den laatsten tijd in Transvaal
Nederlandsche kunstavonden en oogsten daarmee grooten bijval.

Goed voorgaan.
Op Engelsche kaartjes van de stadstram te Pretoria adverteert de firma J.H. de Loor
(Wilhelminabakkerij) in het Nederlandsch; de firma Siewers doet insgelijks op de
programma's van het Operahuis aldaar.
Moge dit goede voorgaan goed doen volgen.

Samenwerking.
De Nederlandsche Kamers van Koophandel te Johannesburg en Pretoria hebben zich
vereenigd onder den naam van Ned. Kamers van Koophandel in Zuid-Afrika in het
belang eener nauwere samenwerking.

Amerika
Nederlandsch leven in Nieuw-York en nog wat.
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25 Maart hield de Nieuw-Yorksche Afdeeling van het A.N.V. ‘Nieuw Nederland’
haar algemeene vergadering. Uit de mededeelingen bleek, dat de vereeniging
vooruitging in ledental en geldmiddelen. Op voorstel van den voorzitter werd 102
doll., door Afdeelingsleden bijgedragen op de laatstgehouden vergadering in het jaar
1912, als grondslag tot oprichting van een Nederlandsch Tehuis, geschonken aan de
Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging te Nieuw-York, welke sedert enkele weken
zulk een inrichting heeft geopend.
De heer L.I. Dubourcq, voorzitter van laatstgenoemde vereeniging, welke als lid
ter vergadering aanwezig was, betuigde zijn erkentelijkheid voor deze medewerking
van de zijde der Afdeelingsleden. Het nog betrekkelijk kort gevestigde Tehuis zal
aldusdes te beter worden in staat gesteld den steun aan nooddruftige landgenooten
te verstrekken, welke tot dusver zulke goede vruchten heeft gedragen.
Ter herdenking van het vijfjarig bestaan werd den voorzitter der Nieuw-Yorksche
Afdeeling, Baron van Oldenzeel een feestmaal aangeboden.
De Nieuw-Yorksche correspondent van het Alg. Hbld., die zich de vorige maand
zoo onbillijk over het A.N.V. uitliet en daarop trouwens reeds terugkwam naar
aanleiding van een geestdriftige Van Dag tot Dag over Neerlandia van den
hoofdredacteur, moge het bovenstaande aanmerken als een nieuw bewijs, dat er in
het buitenland wel degelijk een medeleven is met de Nederlandsche beweging, zooals
die zich in het A.N.V. openbaart. Hij vindt daaromtrent ook een opwekkelijke
mededeeling en sprekende cijfers in het Jaarverslag van het Hoofdbestuur in dit
nummer.
Ook het volgend bericht, dat hem bekend kan zijn, bewijst het tegendeel van zijn
blijkbaar op vroegere indrukken berustend beweren.
De Nederlandsche Vereeniging ‘Eendracht maakt macht’, is 29 Maart het 50ste
jaar van haar nuttig bestaan ingetreden. Het hieraan gewijde feest mocht zich in een
druk bezoek verheugen. Het Nederlandsche dubbelkwartet van Passaic (New-Jersey)
en andere liefhebbers verleenden op verdienstelijke wijze hun medewerking. Prof.
dr. Arn. van C.P. Huizinga en dr. J.A. Mets hielden belangwekkende redevoeringen.

Hollandsche invloed in Amerika.
Aan een artikel in de Holland Home News ontleenen we het volgende:
Van alle kanten zien wij de Hollanders zich in het Amerikaansche maatschappelijke
leven indringen. Neem Monroe Avenue in Grand Rapids, van Fulton Street tot Pearl
Street, en tel eens op hoeveel der groote handelslui Hollanders zijn. Aan het hoofd
der straat vindt men een Hollandschen kruidenierswinkel, dan een drug store en een
wholesale cigar store, lunch room, twee clothing stores en wholesale en retail dry
goods store. Neemt men de directory van de Grand Rapids Association of Commerce
in handen, het is alsof het een lijst is der Hollandsche burgers van Grand Rapids zoo
veel Hollandsche namen vindt men er in.
Ook op wetenschappelijk gebied staat de Hollander in Grand Rapids niet achteraan.
Het eenige college (gymnasium) in Grand Rapids werd door Hollanders gesticht.
Het seminary is geheel Hollandsch. De vele scholen voor hooger en lager onderwijs
bewijzen verder ook dat zij op het terrein van wetenschap dappere leiders en niet
blinde volgers zijn.
Op godsdienstig gebied behoeft onze voorstelling geen betoog. Er zijn hier 20
kerken waarin in 't Nederlandsch gepredikt wordt. Sommige hebben Zondagsmorgens
meer dan 1000 toehoorders. Vijf der bestuursleden van de Grand Rapids
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Jongelings-Vereeniging zijn Hollanders. Een plan is nu in wording om een tak der
Jongelings-Vereeniging op te richten aan de West Side. Leden der Hollandsche
gemeenten zijn hierin de sterkste ondersteuners. Wij hebben een prachtig
Holland-Home voor oude Nederlanders. Het heeft over de 30.000 doll. gekost. De
bestuurders zijn Nederlanders van verschillende richtingen.
Steunt eigen Handel en Nijverheid.
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Mededeelingen en allerlei
Vriendelijk verzoek.
Met den toenemenden bloei van het A.N.V. stijgt ook de belangstelling in zijn orgaan
en dat het ook historische waarde heeft, blijkt wel uit het feit, dat dikwijls ontbrekende
exemplaren worden aangevraagd om jaargangen volledig te maken.
Waar het aanvragen betreft om Neerlandia's vóór 1900, d.i. in Gent verschenen,
moeten wij meestal teleurstellend antwoorden. En deze zijn vooral van belang voor
het ontstaan der Groot Nederlandsche beweging, die in ons Verbond tot uiting kwam.
Wi e d u s n u m m e r s v a n d e e e r s t e j a a rg a n g e n b e z i t e n w i l
m i s s e n , z e n d e z e a a n o n s k a n t o o r , W i j n s t r a a t 81, D o r d r e c h t .
Ze vinden er gretige handen.

Populair Wetenschappelijk Nederland.
Onder dezen titel is de firma Ipenbuur & Van Seldam te Amsterdam de uitgave
begonnen van een reeks geïllustreerde werkjes, die er veel toe beloven bij te dragen
om ons volk een denkbeeld te geven van zijn beteekenis op velerlei gebied en een
helder inzicht in zijn geschiedenis, een uitgave dus met Nederlandsch karakter.
Tot heden verschenen of zijn ter perse: Quatre Bras en Waterloo, door Gen.
Wüpperman; Nederlands Opkomst als Handelsnatie, door H.C. Diferee; Erasmus,
door Dr. Toxopeus; Nederlandsche muziek in de 19e eeuw, door J.D.C. van Dokkum;
Nederlandsche Huisindustrie, door Tj. Tjalkens; De beteekenis van Vondel, door
Prof. Dr. Jan te Winkel; Een Dominee Operateur in de 17e eeuw, door Dr. C.E.
Daniels; De Vrouw in het Nederlandsch Tooneel, door J.H. Rössing; Oudste
Nederlandsche Nederzettingen in N.-Amerika, door J.W. Hoefman; Nederlandsche
Journalistiek, door D.A. Zoethout; Het Nederlandsche leger, door Kol. Jhr. Alting
von Geusau; Het Nederlandsche leger, tweede stuk, door Kol. Jhr. Alting von Geusau.
Elk deeltje is tegen den prijs van 50 cents verkrijgbaar.
Aan de uitvoering is zeer veel zorg besteed.

Volkszang.
De Vereeniging tot verbetering van den volkszang te Amsterdam heeft de vorige
maand ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een groot welgeslaagd feest gegeven
in het Concertgebouw te Amsterdam, onder leiding van den heer H.J. den Hertog,
van wien een cantate werd uitgevoerd; o.m. ging ook nog Benoit's ‘De wereld in’.
Veel bijval verwierf mevr. De Vos-Poolman met het zeggen van den proloog,
gedicht door den heer J.G. Nijk en waarin o.m. deze strofen voorkwamen:
Wij strijden ook een strijd; maar roemen in geen zege,
Zoolang de straatgalm krijscht
En ruwe deun nog rijst,
Waar reiner volksgezang moest klinken langs de wegen;
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Toch groeien wij in tal en kracht;
Een jong geslacht
Gaat als een blijde legermacht
Reeds jaren lang
Met Neêrlands zang
Het leven in en zingend d'overwinning tegen.

En tot de saamgestroomde menigte:
Als dank voor steun, door U geboôn,
Geworde U loon
In eed'ler zang op zuiv'ren toon,
Wen alleman
Weer zingen kan
En Neêrlands volk zijn rijken lied'renschat zal eeren!

Prof. Kapteijn.
De vorige week heeft President Wilson op het Witte Huis te Washington de medaille
voor astronomisch onderzoek overhandigd aan Prof. Dr. J.C. Kapteyn, hoogleeraar
te Groningen.

Het Amsterdamsch Concertgebouw-Orchest.
In een uitvoerig onderhoud met den verslaggever van het Alg. Hbld. heeft de heer
Willem Mengelberg, die vele der beste orchesten in het buitenland heeft gedirigeerd,
als zijn meening uitgesproken, dat het Amsterdamsche Orchest, dat de vorige week
zijn 25-jarig bestaan vierde en waarvan hij 18 jaar de leiding had, ver bovenaan staat.

Hollandsche invloed in Zweden.
De Stockholmsche briefschrijver van de N.R. Ct. heeft over dit onderwerp eenige
brieven geschreven, waarin hij tot het besluit komt dat er wellicht geen land is, dat
in vroegere eeuwen zooveel met Holland in aanraking kwam, en daarvan zooveel
als een geestelijk en stoffelijk erfgoed heeft behouden, als juist Zweden.
Prof. Wrangel heeft voor eenige jaren een belangrijke studie het licht doen zien
over de literaire betrekkingen tusschen ons land en Zweden in de 16de eeuw, maar
ook op ander gebied zou, zooals hij terecht opmerkt, een uitgebreide studle de moeie
loonen.
Op zeevaart- en handelsgebied vooral heeft Zweden dankbare lessen genoten van
onze haringvisschers, scheepsbouwers, zeevaartkundigen enz.
Vooral op het gebied van 't mijnwezen heeft Zweden veel verplichting tegenover
de Hollandsche ingenieurs. Op het terrein der kunst vindt men in de geschiedboeken
zulk een overwegend aantal namen van Hollandsche schilders, beeldhouwers en
graveurs, die door de regeerende vorsten uitgenoodigd werden om hunne paleizen
te versieren of daarvoor plannen te ontwerpen, dat reeds op dit gebied een overvloed
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van gegevens beschikbaar zijn. En dan heeft schr. nog niet gesproken van landbouw,
tuinbouw, weverijen en ververijen, papierfabrieken en metaal-industrie, die alle min
of meer in aanraking kwamen met Hollandsche, goedgeschoolde krachten, die als
leermeesters dienden voor de Zweden, of als leiders van het bedrijf den bloei daarvan
mogelijk maakten.
Uitvoerig staat de schrijver stil bij de geschiedenis van den 17den eeuwschen
koopman Louis de Geer, die op de handelsontwikkeling van Zweden een grooten
invloed heeft uitgeoefend.

Arkel.
Laatst vonden wij in een krant bij de beschrijving van een huis het woord ‘arkel’
gebruikt.
Dat zal vermoedelijk vele lezers een vreemd en onbegrijpelijk woord toegeschenen
zijn. Toch is het een goed Hollandsch woord. Zij zullen het aanstonds verstaan, als
wij zeggen, hoe het in het Duitsch heet: erker. Een huis met een erker, dat verstaat
iedereen; een huis met een arkel, hoevelen verstaan dat wel?
Maar als men het Groote Woordenboek opslaat, vindt men, dat arkel al eeuwen
geleden bij ons in gebruik was, maar vervolgens, met de zaak zelf, n.l. een
uitstek-venster, verdween. Toen echter in den nieuwen tijd dergelijke uitstek-vensters
weer in zwang kwamen, hoorde men opnieuw van arkel spreken.
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Het Woordenboek haalt een paar voorbeelden aan, o.a. een uit het Bouwkundig
Weekblad van 1891. Toen sprak men dus onder bouwmeesters nog van arkels. Maar
sedert is het, op zijn Duitsch, erker, voor en na, - ook in de bouwkundige bladen.
Oudtijds waren er nog andere vormen van het woord bij ons in gebruik; naast
arkel: erkel, arkener, erkener, erkenaar; maar arkel toch het meest. Men sprak van
arkelbouw, arkeltoren (een torenvormige arkel), arkelvenster. Zouden wij nu ook
maar niet weer van arkel, of desnoods erkel, gaan spreken? Het is voor den
Hollandschen mond ook gemakkelijker te zeggen dan ‘erker’. Wat zouden wij dan
het betere eigen ruilen voor het mindere vreemde?

Hulde aan den Nederl. studiegeest.
Uit een brief van Prof. B.B. Warfield te Princeton aan Dr. A.v.C.P. Huizinga
(vertaald):
Het zou natuurlijk voor ons zeer aangenaam zijn, indien sommige Nederlandsche
studenten, die voor hun doktersgraad werken, Princeton zouden kiezen als
verblijfplaats. De studenten, die tot ons komen van Zuid-Afrika en Michigan, zijn
beslist de beste, die Princeton bezoeken. Als er ook van Nederland zelf kwamen, zou
ik van hen een gunstigen invloed van hard werken en de degelijke studie verwachten,
die niet zou nalaten den standaard van het Studentencorps te verhoogen.

Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’.
De Maatschappij ‘Nederland’, welke een veertiendaagschen maildienst onderhoudt
tusschen Amsterdam en Java via Colombo, Sabang en Singapore en een wekelijkschen
vrachtdienst van Holland (ook Hamburg en Antwerpen) naar de
Nederlandsch-Indische havens, zal, volgens de Pinang Gazette, een nieuwen
maandelijkschen dienst instellen met uitmuntend ingerichte vrachtbooten van
Amsterdam-Rotterdam en Antwerpen via Genua, Sabang, Penang en Singapore naar
Nederlandsch-Indië tot Makasser en Balik Papan.

1813-1913.
De heer P.M. Schelling teekent verzet aan tegen het gespreek en geschrijf over viering
onzer 100-jarige onafhankelijkheid, alsof het Nederlandsche volk vóór 1813 geen
eigen bestaan had gekend.
Men spreke van: herstelde onafhankelijkheid.

De tentoonstelling te Gent.
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De Vlamingen hebben er voor gezorgd, dat op alle aanplakbiljetten en reclameborden
voor de tentoonstelling in de Vlaamsche stad Gent naast de Fransche aankondiging
de Vlaamsche staat. Wij hebben er in ons land zelfs gezien met enkel Vlaamschen
- of wil men: Hollandschen - tekst.
Maar als het Nederlandsche Chemische Weekblad iets van die tentoonstelling wil
zeggen, schrijft het: ‘Gedurende de “Exposition universelle et internationale” te Gent
enz.’ U bedoelt: te Gand, monsieur le rédacteur!

Bouwen en maken.
Er is dezer dagen in onze bladen weer druk gesproken van ‘viool-bouw’ en van een
knappen ‘viool-bouwer’, dien wij in dr. van Leeuwen in den Haag schijnen te bezitten.
Wij hebben, naar wij meenen, vroeger al eens over dat onhollandsche misbruik
van het woord bouwen gesproken. Mogen wij er nog eens tegen waarschuwen?
In het Hollandsch spreekt men van een instrumentmaker (tegenwoordig ook al:
instrumentbouwer!) en dus ook van een vioolmaker; van een pianomaker of fabrikant,
maar niet van een pianobouwer, zooals wij ook al hebben gelezen. Af te keuren is
eveneens machinebouwer, inplaats van machinemaker of machinefabrikant.
Zullen wij ook van meubelbouwer, rijtuigbouwer, schoenbouwer, kleerbouwer
gaan hooren? Het lijkt nauwelijks dwazer dan vioolbouwer.

Nieuwe leden.
Buitenland.
Beschermend lid.
J. de Groot, Tielisstrasse 23,

Zurich V.

Gewone leden.
Mr. A. van de Sande Bakhuijzen, Consul der Nederl., Nieuw-York (N.-Y.).
27 East, 81 st.,
Gerard Peters, Mariannengasse 32 Tür 8,

Weenen IX.

Opg. door den heer
C.C.J.v.d. Klaauw.
M. van Eijnsbergen, Transvaal Painting Works Seventh Johannesburg (Transv.).
Avenue, Bezuidenhout Valley
F.H. de Vries, Lomenstr. 36, Sunnside Auckland Park, Johannesburg (Transv.).
Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.
J.G. Mulder, Hollandsche Kolonie,

Johannesburg.
Basic City (Virginië).
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W.F.H. Rhebergen,

Waynesboro (Virginië).

C. Pons, Hollandsche Kolonie,

Basic City (Virginië).

Allen opg. door den heer
L.J. de Balbian,

Basic City (Virginië).

Mr. W.N.M. van der Ham, p/a. Comp. Hol. Adm. y de Buenos Aires.
Tierras del Rio de la Plata, 347 Sarmiento,
H. Aafjes, p/a. Mr. R.M. Baggot, Good Hope Road,

Anacostia D.C., V.S.v.A.

A. Schram, theol.-cand.,

Bloemfontein, O.V.S.
Allen opg. door den heer
P.H. Stuurman,

Zaandam.

Jean Snijders, Reitzenhainerstr. 149 II,

Leipzig-Thonberg.

Kees Immig, Johnstr. 4 pt.,

Leipzig-Schleussig.

N. Bartels, Leipziger Strasse 1a II,

Leipzig-Mockau.

Jan Le Cosquino de Bussy, stud.-phil.,
Dresdnerstr. 55 I,

Leipzig.

Mevr. Dr. P. Osswald, geb. Driessen ter Meulen,
Lausigkerstr. 50 II,

Leipzig.

Dr. Aug. Reclaire, Kaiser Friedrichstr. 35 pt.,

Leipzig, Gohlis.

Arth. Tutein-Nolthenius, stud.-phil.,
Brüderstr. 55 I,
Alfr. van Emden, Beuchaerstr. 2-I,

Leipzig, Gohlis.
Leipzig, A.C.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Leipzig.

J.C.C. Anijs, Konservatorist, Hohestr. 60,

Leipzig.

C. Kuipers, ingenieur, Lindenauplatz 2, Dresden, A.
Mej. Chr. van Kuijk, Sombacour, Colombier,

Neuchâtel (Zwitserland).

Opg. door den heer C.F.
Evers,

Arnhem.

Mevr. M. Hes, geb. Elting, Flensburgerstr. 20,

Berlijn, N.W. 23.

A. Wolf, p/a. den heer Rostock, Lutherstr. 1,

Berlijn, W.

H.B. Beerman, Lübeckstr. 51 II,

Berlijn, N.W. 21.

H.F. Veenker, Helmholzstr. 34,

Berlijn, Charlottenb.

E. Damerau, Kaiserin Augusta Allee 41,

Berlijn, Charlottenb.

Mej. M.G. de Vrieze, Schöneburgerufer 12a,

Berlijn W. 35.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Berlijn.
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P.J. van Rees, civ.-ingen., Loogestieg 8,

Hamburg.

G. Ansoul, p/a. firma Gerh. Loeber & Co., Spitalerstr., Hamburg.
G. Olie, Goethestr. 9, Gross Flottbek bij
Allen opg. door den heer
J.A. Schuurman,

Hamburg.
Amsterdam.

F.J. Sielem, 8 Am. Barkhof,

Bremen.

A.R. Falck, 28 Kaiserstr.,

Bremen.

E.T. Oey, 12 Prangenstr.,

Bremen.
Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

C.E.H. Raven,

Bremen.
Colon (Rep. Panama).

Opg. door den heer J.J.
Ecker Sr., Colon.
E.K. Hoekstra,

Lourenço Marques.

Opg. door den heer J.H. Wolthers,

Lourenço Marques.

N.Th. Blans, Hanacka 2,

Prostejov.-Mähren.
(Oostenrijk).

F. Leeser, 36 Clifton Gardens, Clifton-Road, Marda
Vale,

Londen, W.

W. Francken, 22 Hawksley-Road, Stoke Newington,

Londen, N.

Beiden opg. door den heer Londen.
J.B. Zweers,
F. Heeren, 4424 N. 46 Ave,

Chicago.

R. Brouwer, 1642 W 14 Place,

Chicago.

Mr. Ed. Wieringa, 1854 W. 13 St.,

Chicago, Illinois.

J. Steenhuizen, 1722 W. 14 Place,

Chicago.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Chicago.

Groep Nederland.
Beschermende leden.
F.B. 's Jacob, oud-burgemeester van Rotterdam,

Kasteel Staverden bij
Elspeet.
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Opg. door den heer J.H.
Staal,
P. van Leeuwen Boonkamp, Heerengracht 364,

Harderwijk.
Amsterdam.

K.J.H. Blome, procuratiehouder Twentsche Bank, Prins Amsterdam.
Hendrikkade 104.
Beiden opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose,

Den Haag.

Gewone leden.
H. Meursing, hoek Stationsstr. en Paralleweg,

Assen.

J.M. van Kuyk, commies Provinciehuis, Naardersingel Assen.
19,
Jhr. W.M. de Jonge, ingenieur Prov. Waterstaat,
Collardslaan 17,

Assen.

Baron van Reede van Oudtshoorn, hoofdambtenaar
Provinciehuis, Nieuwe Huizen,

Assen.

Mr. F.J. Vlamingh Kiebert, griffier rechtbank,
Nassaulaan 10,

Assen.

N.D. de Ridder, Luit.-Kol. Infanterie, Beilerstraat,

Assen.

W.A. Somer, kassier, Beilerstraat,

Assen.

E. van Mesdag, cand.-notaris, Dr. Nassaulaan 12,

Assen.

Jhr. Mr. J.G. Westra van Holthe, adv. en proc.,
Nassaulaan 6,

Assen.

Joh. C. van Weydom Claterbos, zuivelconsulent,
Hertenkamp 4,

Assen.

K.L. Rambonnet, notaris, Noordersingel 41,

Assen.

A. Kymmell, hoofdcommies Prov. Griffie,
Kloosterstraat 7,

Assen.

J.H. Ritman, redacteur, O. Singel 9,

Assen.

Jhr. W.A.E. Snoeck, 1e Luit. Infanterie,

Assen.

Dr. Van Rooijen, leeraar Gymnasium,

Assen.

L.B.Th. Ebbinge, houthandelaar,

Assen.

W. van Gorcum (uitgeversfirma ‘Floralia’ Assen), Villa Rolde (Dr.).
Witte,
A.F. Meijer, burgemeester,

Meppel.

Dr. G. Schenk, leeraar scheikunde H.B.S.,

Meppel.

B. Schuurman, leerlooier, wethouder, Brouwerstraat,

Meppel.
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J.P.P. Houwink, groothandelaar in kol. waren,
Stationstraat,

Meppel.

Mr. W. Doornbos, adv. en proc.,

Meppel.

L. Hamelberg, ontvanger, Stationsweg 52,

Meppel.

Mr. L.N. Kymmell, griffier kantongerecht, Zuideinde, Meppel.
G.H. Hillebrand, groothandelaar,

Meppel.

B. van Delden, notaris, Stationstraat,

Meppel.

I. Knoppers, schoolopziener, Gr. Kerkstr. 4,

Meppel.

J. Koning Gzn., Raadslid,

Meppel.

H.M. Wateler, kassier,

Meppel.

H. Timmer, houthandelaar,

Meppel.

Mevr. de wed. J.L. ten Rodegate-Marissen, Stationsweg, Meppel.
R. Houwink Hzn., groothandelaar, Zuideinde 98,

Meppel.

Ds. J. Beyerman,

Meppel.

Hotel Voorthuis,

Meppel.

Dr. G.J.C. Hartman, arts,

De Wijk bij Meppel.

J.H. Baron de Vos van Steenwijk Lindenhorst,

De Wijk bij Meppel.

J.A.R. Bosma, burgemeester,

De Wijk bij Meppel.

Dr. A. Maas, arts,

Emmen.

Mr. L. Crebas, griffier kantongerecht,

Emmen.

Mr. W.W. van Haersma Buma, kantonrechter,

Emmen.

D. Boersma, ontvanger Registratie,

Emmen.

J.A. Baron van Ittersum, inspecteur Directe Belastingen, Emmen.
J. Oosting, cand.-notaris,

Emmen.

Dr. J. Snijders de Vogel, arts,

Emmen.

F. Adriani, Rijksontvanger,

Emmen.

Mr. W.C. Boelken, advocaat,

Emmen.

G. Benes Jz., kassier,

Coevorden.

J.C. Homan, arts,

Coevorden.

I.W.v.d. Lely, burgemeester,

Coevorden.

Theo J. Holterman, Hotel Baving,

Coevorden.

Th. Roos Dzn., wethouder,

Coevorden.

G. Wierenga, architect,

Coevorden.

Ds. K.J.v.d. Berg,

Hoogeveen.

H.J. Groenewegen, kassier,

Hoogeveen.
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J.M. Valeton, schoolopziener,

Hoogeveen.

H. Haga, ontvanger der Registratie,

Hoogeveen.

A. van Dijkhuizen, Vetkamp 112,

Nijkerk.

C.C. Callenbach, Langstraat 328,

Nijkerk.

A.D.S. Colenbrander, Brink 417,

Nijkerk.

A. Schuttevaêr, adsp. Rijkstuinbouwleeraar, Vetkamp Nijkerk.
102,
Dr. L. van Elfrinkhof, letterkundige, Langestraat 316, Nijkerk.
A.W. van Eeghen Jr., Vondelstr. 38,

Amsterdam.

J.J. Thunisse, Pastoor, Vondelstr. 104a,

Amsterdam.

Dames Oldenboom, Van Eeghenstr. 57,

Amsterdam.

Jan Kruls, Reserve Officier, Oosterpark 86,

Amsterdam.

F. Scheltens, uitgever, N.Z. Voorburgwal 280,

Amsterdam.

Mr. Lette van Oostvoorne, Vondelstr. 60,

Amsterdam.

P. Otto, hoofdonderwijzer, Singel 27,

Amsterdam.

Mr. K. Hazelhoff, Koningslaan 50,

Amsterdam.

G. Koster, wijnhandelaar, Keizersgr. 263,

Amsterdam.

Mr. S.J. van Lier, Corn. Schuytstr. 33,

Amsterdam.

Firma Lamaison & Bouwer, Heerengr. 344,

Amsterdam.

De Stoppelaar Bleijdenstein, Weteringschans 122,

Amsterdam.

J.G. Graauw, uitgever van De Prins, Valeriusstraat 296, Amsterdam.
Allen opg. door Jhr
C.M.E.R.C. von Bose,

Den Haag.

Dr. D. van Hoorn, leeraar H.B.S., Groesbeekscheweg Nijmegen.
103,
Mej. Peaux, St. Annastraat 67,

Nijmegen.

Mej. Broers, Groesbeekscheweg 12,

Nijmegen.

P.C. Görlitz, Lange Hezelstr. 105,

Nijmegen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Nijmegen.

D.J. van der Ven, Van Welderenstr. 79,

Nijmegen.

Mr. H.L. Hemsing, Referendaris a/h. Dept. van
Koloniën, Mariastr. 38,

Den Haag.

Opg. door den heer P.J. de Dordrecht.
Kanter,
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J. Krijgsman, Laan van Nieuw Oost-Indië 110,
Opg. door den heer F.M.
Knobel,
Mej. Jeanne Haga, Juliana van Stolberglaan 34,
Opg. door mej. A. Haga,

Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Haarlem.
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Mevr. wed. C.L. Wurfbain, geb. De Tilliettar Bousquet, Den Haag.
v. Bleijswijkstr. 160,
C.H. de Vries, Stadhouderslaan 70,

Den Haag.

Beiden opg. door den heer Den Haag.
J.A.v.d. Star,
M. Tromp, Trompstraat,

Den Haag.
Opg. door mevr. Dr.
Juynboll-Kern,

J.J. Zeewoldt, Willem de Zwijgerlaan 15,

Leiden.
Den Haag.

Mr. J.A.A.H. de Beaufort, Javastr. 140,
E. Kan, Paulianastraat 37,

Den Haag.
Opg. door het Bestuur. der Delft.
Stud.-Afd.

J.G. Tromp, Emmastraat 19,

Delft.

Dr. A.D. Wempe, Heemskerckstraat 2,

Delft.

Opg. door Dr. M.A.v.
Weel,
Mej. H. Straub, 2e v. Blankenburgstr. 122,
Opg. door den heer G.G.
Thierry,

Delft.
Delft.
Delft.

K.E. Oudendijk, Kapt. Artillerie, Ger. Reynststraat 52, Delft.
L.H. Berdenis van Berlekom, Obrechtstr. 262,

Delft.

Anthonie Struys, Buitenhof 40,

Delft.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Delft.

Mej. E. Rose, Sophialaan 1 b,

Delft.

Joh. H. Ekering, Celebesstraat 14,

Delft.

P.H. Wattez, tuinarchitect, Deventerweg,

Apeldoorn.

Allen opg. door mevr. D.
Boogaert de Sturler de
Frienisberg,

Apeldoorn.

J.H. Steghers H.Jzn., Kinsbergenstraat,

Apeldoorn.

Erven M. de Wekker, Dorpstraat,

Apeldoorn.

Mevr. Simmonin-Hellbach Kramers, Oranjepark,

Apeldoorn.

J. Heskes, Kerklaan,

Apeldoorn.
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Mej. Steenstra, Noltheniuslaan,

Apeldoorn.

H. Roep, v.d. Heijdenlaan,

Apeldoorn.

T. Ockerse, Looscheweg,

Apeldoorn.

D.A.v.d. Laan, Stationstraat,

Apeldoorn.

J. Noë, Bas Backerlaan,

Apeldoorn.

Firma J. Naeff & H. Wegerif, Regentesselaan,

Apeldoorn.

Joan Lulofs, Mr. v. Hasseltlaan,

Apeldoorn.

Mej. L.G. Royaards, Loolaan,

Apeldoorn.

Dr. W. Briët, Loolaan,

Apeldoorn.

Mevr. J.H. Reyers Moorrees Hohenheim,

Apeldoorn.

J. Kerkhoven, Soerenscheweg,

Apeldoorn.

Mevr. J.S. Helbach, Kerklaan,

Apeldoorn.

W.H. Kirberger, Zwolscheweg,

Apeldoorn.

G.A. van Wageningen, Kerklaan 31,

Apeldoorn.

P.F. Freudenberg, Deventerweg,

Apeldoorn.

Dames Epke, Tjeenk Willink en Coldewey, Burglaan Apeldoorn.
8775,
Mevr. de wed. W.J. Medenbach-Seelking, Oranjelaan, Apeldoorn.
hoek Kastanjelaan,
W. Walter, Dorpstraat,

Apeldoorn.

J.A. van Kempen, Loolaan,

Apeldoorn.

Dr. Joh. P. Schouten, Kerklaan,

Apeldoorn.

L. Jeekel, Deventerweg,

Apeldoorn.

E.v.d. Oudermeulen, Loolaan,

Apeldoorn.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Dr. E. Cordewener, leeraar aan het Gymnasium,

Apeldoorn.
Maastricht.

Opg. door het Bestuur der Maastricht.
Afdeeling
Mej. B. Crets, Capucijnerstraat 69,

Maastricht.

Dr. W.G.A. Indemans, Koninginnelaan,

's-Bosch.

H. Moerkerk, Brugstraat 1,

's-Bosch.

Th. Hermsen, kunstschilder, Vuchterstr. 92,

's-Bosch.

Jhr. O. de Kuijper, Postelstraat 42,

's-Bosch.

Jhr. Mr. F.X. Verheyen, Raadsheer in het Gerechtshof, 's-Bosch.
lid Eerste Kamer Staten-Generaal, Nieuwstraat 32,
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Mr. H.H.A. Sluis, subst. off. van justitie, Oranje
Nassaulaan 7,

's-Bosch.

F.M. Slager, kunstschilder, Waterstr. 33,

's-Bosch.

Mej. C. Sassen, Hinthamerstraat 92,

's-Bosch.

A. Sweens, R.-K. Pastoor, Vughterstraat 98,

's-Bosch.

Dr. J.W. van Rijn, arts, off. van gezondh. 1e kl., Jan
Heinstraat 10,

's-Bosch.

Allen opg. door Mr. K.M. 's-Bosch.
Phaff,
J.J. Dony, ingenieur-architect, Stationstr. 4,

's-Bosch.

M.H.J.W. Eycken, notaris, Ortheneinde 47,

's-Bosch.

A. Jansen van Ertrijck, wethouder, Oranje Nassaulaan 's-Bosch.
24,
Allen opg. door leden der 's-Bosch.
Jongel.-Afd.
A. Smabers, v. Eeghenstraat 43,

Amsterdam.

C.H. Wensel, 2e Helmerstraat 6,

Amsterdam.

Beiden opg. door den heer Amsterdam.
E. Besse,
H.J. Botschuijver, litt. hum. stud., Sarphatipark 56,

Amsterdam.

G.P. Branderhorst, jur.-stud., Roelof

Amsterdam.

Hartstraat 146,

Amsterdam.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd. V.-U.,

Amsterdam.

C. Benima, Vrolikstraat 42 huis,

Amsterdam.

Opg. door den heer Gustaaf
D'Hondt, Gent.
H. Cohen, 2e Jan Steenstraat 38,

Amsterdam.

Opg. door den heer H.v.
Lenning,
F.H. Petersen, Binnenkant 13,

Tilburg.
Amsterdam.

Opg. door den heer H.J.C. Amsterdam.
Lub,
J. Lamsvelt, Nieuwe Spiegelstr. 33-35,

Amsterdam.

Dr. Mehler, leeraar Gymnasium,

Amsterdam.

Opg. door Dr. M.A.v.
Weel,
G.J. Rutgers, architect, Overtoom 298,

Den Haag.
Amsterdam.
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Louis van Emden, inspecteur der Germania
Spinozastraat 13,

Amsterdam.

Dr. S.J. de Lange, Joh. Vermeerstr. 55,

Amsterdam.

Ch. Th. Wix, Nassaukade 358,

Amsterdam.

A. Bonga, notaris, Heerengracht 525,

Amsterdam.

J. Leefson, makelaar, Nic. Maesstr. 51,

Amsterdam.

A. Nering Bögel, N. Prinsengracht 51,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
S. van Lier Ezn.,

Amsterdam.

M.L. Kan, jur.-cand., Valeriusstr. 88,

Amsterdam.

Mr. I. van Creveld, adv. en proc., Amstel 55,

Amsterdam.

Th.A.M. van Agt, leeraar aan de R.K.H.B.S. 5, Van
Breestraat 31,

Amsterdam.

Mr. G.H.A. Grosheide Jr., Leidsche Gracht 43,

Amsterdam.

Willem Smit, Stationstraat,

Koog a/d. Zaan.

Mr. H.J. de Lange, Huize ‘de Polberg’,

Wapenvelde.

C. de Boer, leeraar aardrijkskunde en geschiedenis R.H Den Helder.
B.S.,
Allen opg. door heer P.H. Zaandam.
Stuurman,
N.V. Boekhandel v/h. A.J. Maas,

Den Helder.

D. Kruymel, Spuiweg,

Dordrecht.

J. Feirabend, Oranjepark,

Dordrecht.

L. Feirabend, Oranjepark,

Dordrecht.

C.C. Zeverijn, Susannapark 6,

Hilversum.

Opg. door mevr. de wed.
S.B. Zeverijn v. Oordt,

Hilversum.

H. van Lenning, inspecteur Levensverz. Mij. Germania, Tilburg.
Telefoonstraat 4,
Opg. door den heer S. van Amsterdam.
Lier Ezn.,
Jhr. Mr. K.J. Schorer, advocaat, lid van den
Gemeenteraad,

Utrecht.

Opg. door Mr. M.W.L.S.
Bilderdijk,

Utrecht.

P.A.J.J. Nuysink, med.-docts., arts, assist. bij de klin.
v. inw. z.,

Utrecht.
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Opg. door mevr.
Breukink-v. d. Mandele,

Utrecht.

G.A. Hoogenstraaten, jur.-stud., Breedstr. 22,

Utrecht.

J.A. Jonkman, jur.-cand., Drift 10,

Utrecht.

J. van Walré de Bordes, jur.-stud., Trans 16,

Utrecht.

L.C. van Goudoever, jur.-stud., Kr. Nieuwe Gracht 1, Utrecht.
L. Hoogenbos, med.-stud., Neude 34,

Utrecht.

N. Nieuwenhuysen, med.-stud., Weesbr. 100bis,

Utrecht.

Allen opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.
J. Wolters Jr., Kromme Nieuwe Gracht 1,

Utrecht.
Utrecht.

M.C.F. Petit dit de la Roche, Predikheerenstraat 4 bis, Utrecht.
Beiden opg. door den heer Utrecht.
R.A. Koopmans,
Mej. A.A. Labrijn, Deventerweg 18,

Zutphen.

L.H. Eberson, Ritmeester 4e Reg. Huzaren,
Coehoornsingel,

Zutphen.

Opg. door het Bestuur der Zutphen.
Afdeeling
L.C. Ritsema,

Aalsmeer.

C. Ritsema, Groote Houtstraat 140,

Haarlem.

Beiden opg. door Dr. J.B. Haarlem.
Schepers,
Mevr. A.C. van Gessel-Grijm, Kruisweg 2,
Opg. door mevr. wed. D.
Stork,

Haarlem.
Haarlem.
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Mevr. M.S. Nolthenius-Schreuder, Ruyghaverstraat 3, Haarlem.
Opg. door mej. J.C.v.
Gelsdorp,
W. van Giessen, Nassaustraat 19rood,

Haarlem.
Haarlem.

Jhr. Dr. C.G.S. Sandberg, geoloog, Spruijtenboschstraat Haarlem.
18,
Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Haarlem.

P. Klinkenberg, leeraar R.H.B.S., Vaart,

Assen.

B.G. Hogewind, schoolopziener, v.d. Feltzpark,

Assen.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.
Mevr. wed. Oldenhuis-Gratama, Brink,

Assen.
Assen.

Opg. door den heer Copes Assen.
v. Hasselt,
L.H. Slotemaker,

Katwijk a/Zee.
Opg. door den heer J.A.v.d. Den Haag.
Star,

Mej. Chr. Carrière, Amsterdamsch Kinder-Sanatorium, Laren (N.-H.).
Mej. Dr. H.J.A. Ruys, assist. bij de Un. Bibl., Nieuwe Leiden.
Rijn 10,
Mej. P.M. Boele, Witte Singel 44a,

Leiden.

Mej. C.S.M. de Vries Robbé, Vreewijkstr. 9,

Leiden.

E.J. Burger, Rijn en Schiekade 121,

Leiden.

Opg. door den heer C. de
Bruyn M.Czn.,

Leiden.

Mej. B.D.M.C. Immink, Witte Singel 94,

Leiden.

Mej. A.M. Beaumée, Rijnsburgerweg 7,

Leiden.

J.J.J.F. Aleva, Zoeterwoudschesingel 44c,

Leiden.

G. Royer, Steenschuur 18,

Leiden.

A.E.J. Simon Thomas, Heerenstraat 110,

Leiden.

Mej. J. Munk, Witte Singel 38,

Leiden.

Mej. B. de Laat de Kanter, Hugo de Grootstraat 17,

Leiden.

W.H. Schippers, Papegracht 10a,

Leiden.

C. van Leeuwen van Duivenbode, Rapenburg 88,

Leiden.
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G.W. Oberman, Heerengracht 62,

Leiden.

J.M. Wittick, Boisotkade 5,

Leiden.

Mej. Ch.L. Du Rij van Beest Holle, Heerenstraat 43a, Leiden.
Allen opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.
M. Wooldrik, in pakkingmaterieel,

Leiden.
Enschedé.

Opg. door den heer C. Bos Weesp.
Dz.,
R. Maas, arts, Parkweg,

Enschedé.
Opg. door het Bestuur der Enschedé.
Afdeeling

Mej. A. van Rijn, Rodenrijschestr. 91b,

Rotterdam.

H. van Weel, Baronielaan 78,

Ginneken.

Mevr. Post-Wygchel van Scheldwolde, Oosterhaven,

Winschoten.

Opg. door mej. Anna M.E. Winschoten.
Post,
S.R. van Franck, Parade 84,

Bergen-op-Zoom.

Opg. door den heer L.J.
Smeets,
Mej. C.A. Lagro, litt.-stud., Damsterk. 37,
Opg. door mej. M.A.
Koning,
A.v.d. Linden, litt.-stud., Steentilstr. 10,

Bergen-op-Zoom.
Groningen.
Groningen.
Groningen.

Opg. door den heer J.C. de Groningen.
Haan,
A. Brzesowsky, Van Leeuwenhoeksingel 16,

Delft.

A.E. Otken, Van Leeuwenhoeksingel 16,

Delft.

J.C. Deknatel, Oude Delft 70,

Delft.

W.F.E. van Hasselt, Spoorsingel 2,

Delft.

A.L. Thomee, Oude Delft 197,

Delft.

J.C. van Staveren, Havenstraat 3,

Delft.

P. de Gruyter, Voorstraat 93,

Delft.

A. Warnderink Vinke, Hugo de Grootstr. 58,

Delft.

A. van Stolk, Spoorsingel 2,

Delft.

L. Hannema, Oude Delft 158,

Delft.

J.W. Bonebakker, Choorstraat 9,

Delft.

R. Hauf, Voorstraat 67,

Delft.
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L.C.P. Peelen, Havenstraat 8,

Delft.

H. Honig, Hypolitusbuurt 42c,

Delft.

E. Demmink, Burgwal 16,

Delft.

F.Q. Eijken, Oude Delft 144,

Delft.

F. van Exter, Oude Delft 158,

Delft.

H.J. Eijssen, Oude Delft 206,

Delft.

Allen opg. door het
Bestuur der Stud.-Afd.

Delft.

Dr. A.P.J.A. Verschoor,

Nunspeet.

G. Alblas.

Nunspeet.

Edz. Koning,

Nunspeet.

Mevr. G. Schut-Boogaard,

Nunspeet.
Allen opg. door den heer
H. Belt,

Mej. M.F. Jung, Willemskade 41,

Nunspeet.
Leeuwarden.

Opg. door het Bestuur der Leeuwarden.
Afdeeling

Groep Ned. Oost-Indië.
J. van Rijsewijk, Halte Kabat,

Banjoewange S.S. o/L.
Java.

Opg. door mej. Rela van
Messel,
Mevr. A.E.M. Sand, theeonderneming ‘Pagelaran’,
Opg. door den heer H.
Moll Jr.,

Surbiton.
Res. Pekalongan (Java).
Den Haag.

L.E. Derx, adm. ambt.,

Balige, afd. Bataklanden,
Res. Tapanoeli.

E. van Heukelom, p/a. N.I. Handelsbank,

Soerabaia.

Opg. door Dr. A.P. van
Rijn,
S. van Hulstijn, Majoor,

Singapore.
Padang Pandjang (Sum. W.
Kust).

Opg. door den heer S.
Bouman,

Padang Pandjang.
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L. Musch, techn. beambte B.P.M.,

Ma. Enim.

Opg. door den heer
Scheuler.
M.J. Coenen, R.O.N.L., Gouv. Celebes,

Makasser.

Opg. door den heer Seine
Kok.
Ph. Reijnders, leeraar H.B.S.,

Soerabaia.

Opg. door den heer Dekker
Hissink.
C.M. van Abkoude,

Temanggoeng.
Opg. door den heer
Kummer.

J.J. de Vink,

Lho Seumann.
Opg. door den heer R. van
Iterson.

N. Dirkzwager, beambte Int. Cr. en Hand.
Vereen. Rotterdam,

Batavia.

G. Remmert, beambte Int. Cr. en Hand. Vereen.
Rotterdam,

Batavia.

K.E. Schütt, beambte Int. Cr. en Hand. Vereen.
Rotterdam,

Batavia.

Allen opg. door den heer
Hennes.
Dr. A.C. Wittenrood, arts,

Weltevreden.

Mevr. Wittenrood-Kolff,

Weltevreden.

D. Grevelink, ing. B.O.W.,

Weltevreden.
Allen opg. door den heer
Kooijker.

G. Hermonides, ond.-Luit. Infanterie,

Koeta Radja.

J.M. van der Hal, ond.-Luit. Inf.,

Koeta Radja.

Beiden opg. door den heer
Wunderink.
W. Specht-Grijp, landb.-ondern.,

Batjar.

Opg. door den heer
Kooijker.
G. Beintema, onderwijzer,

Malang.

H. Hartman, ond.-Luit. Infanterie,

K. Radja.

S. de Groot, ond.-Luit. Infanterie,

K. Radja.
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Beiden opg. door den heer
Wunderink.
W.J. van Baarda, bouwk. B.P. Mij.,

Mangga.

F. Lutam, beambte B.P. Mij.,

Tandj. Pandor.

Beiden opg. door den heer Ditmarsch.
K.v. Doodeweerd, boek. Levensverz. Mij.,

Soerabaia.

Opg. door den heer Dekker
Hissing.
Soejoet, leerling S.T.O.V.I.A.,

Weltevreden.

Roesoema Soedjana, leerl. S.T.O.V.I.A.,

Weltevreden.

E. Middelberg, hoofd-ing. Mijnw.,

Weltevreden.

Mevr. Middelberg,

Weltevreden.
Beiden opg. door den heer
H. Hazenberg.

H.J.v. Zoelen Jr., terreinchef B.P. Mij.,

Ma. Enim.

Opg. door den heer
Scheuler.
J. Doubonton, beambte Int. Cr. en Hand. Vereen.
Rotterdam,

Batavia.

Opg. door den heer
Dirkzwager.
Th. Slot, super Int. Houth. Insulinde,

Weltevreden.

D. Feenstra, comm. N.I.S.,

Semarang.
Beiden opg. door den heer
J. Verweij.

K. Broggel, beambte Bill Mij.,

Tandj. Pandon.

Opg. door den heer
Ditmarsch.
W.J. Ekels, proch. L.T.S. en Z.,

Weltevreden.

A.C. Boot, beambte L.T.S. en Z.,

Weltevreden.

Beiden opg. door den heer Weltevreden.
Hennes.

Groep Ned. Antillen.
John de Jong, Botica Excelsior,

Curaçao.
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Benny de Casseres, Botica Nationaal,

Curaçao.

Arthuro de Jongh, Botica Nationaal,

Curaçao.

Allen opg. door den heer
H.v.d. Beld,

Curaçao.
(Wordt vervolgd).
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Kolonel J.B. Verhey. †
21 Juli 1854-4 Mei 1913.
Verliest ons land door het afsterven van dezen uitnemenden man een zijner edelste
zonen; Rotterdam, de stad zijner inwoning, een harer beste burgers; 's Lands
Vergaderzaal een harer nobelste figuren; en het leger een zijner kundigste officieren
- het Algem. Nederl. Verbond betreurt diep het overlijden van Kolonel Verhey, omdat
hij van de stichting af tot de warmste en wakkerste leden van het Verbond behoorde.
Medestichter van de Afdeeling Rotterdam was hij vele jaren haar voorzitter en daarna
voorzitter van onze wakkere Boeken-Commissie. Hoe heeft zijn prettig gelaat, zijn
vriendelijke blik, zijn beminnelijk, rustig en toch ferm optreden ook in het Verbond
bezieling gegeven aan wie het voorrecht hadden met hem in aanraking te komen!
Hoe was hij jaren lang in onze Algem. Vergaderingen een bekende persoonlijkheid,
wiens woord woog, wijl zijn uitgebreide kennis, zijn ervaring, zijn eervol verleden,
zijn roemvolle positie gezag gaven aan zijn meening en oordeel. Hoe waardevol was
zijn invloed voor ons, waar hij als Volksvertegenwoordiger voor onze belangen
opkwam - en hoe stelde de Regeering zijn adviezen op prijs!
Nu hij voor goed van ons is weggenomen, past hier een woord van weemoedige,
oprechte hulde aan zijn nagedachtenis, aan die van een man, die geen vijanden had
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en wiens naam in het A.N.V. zal blijven leven: wij eeren hem als een braaf en kloek
Nederlander, wiens liefde tot zijn land hem een duurzaam gedenkteeken gesticht
heeft in de harten van zijn medeburgers.
***

Mr. A.H. Brandt. †1)
(1847-1913).
Nog nauwelijks waren deze woorden gedrukt of andermaal bereikte ons een rouwbrief,
meldend het overlijden van Mr. A.H. Brandt, oud-burgemeester der gemeente Rheden,
die jaren lang zitting had in het bestuur van Groep Nederland en daarin een geziene
persoonlijkheid was.
Zijn zwakke gezondheid veroorloofde hem het laatste jaar niet aan onze
werkzaamheden deel te nemen.
Wij zullen in hem missen een goed Nederlander, die met volle overtuiging de
beginselen van het A.N.V. was toegedaan.
Het bestuur der Afdeeling Arnhem lijdt mede door zijn heengaan een gevoelig
verlies.

1) De Redactie betreurt het geen portret van wijlen Mr. Brandt hierbij te kunnen voegen. Het
cliché kwam niet tijdig in haar bezit.
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Beknopte Notulen der Hoofdbestuursvergadering van 12 April 1913
te Dordrecht.
A a n w e z i g de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde,
onder-voorzitster en de heeren Ch.R. Bakhuizen v.d. Brink, H.D.H. Bosboom, Joh.
C. Kesler, J.M. Pijnacker Hordijk, Mr. Dr. C.F. Schoch, J.D. Baron van Wassenaer
van Rosande, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler en N.J. Roelfsema,
secretaris-penningmeester.
De andere in Nederland wonende bestuurders waren door drukke bezigheden
verhinderd, van de Vlaamsche afgevaardigden verscheen alleen de heer Kesler laat
ter vergadering; de overigen werden weerhouden te komen door de groote stoornis
van het verkeer in België tengevolge van den sneeuwstorm.

Punt I. Notulen der vergadering van 14 December 1912.
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.

Punt II. Jaarverslag van net Hoofdbestuur over 1912.
Door enkele leden worden een paar redactiewijzigingen voorgesteld, welke worden
aangenomen. (Zie verder het Mei-nr. blz. 98 en vlg.).

Punt III. Rekening en Verantwoording over 1912.
De secretaris-penningm. legt deze over, sluitend in uitgaaf en ontvangst met f
23033.55½.
De stand der kas is niet schitterend, 1912 is een duur jaar geweest. Er is f 500.steun voor den Leerstoel aan de Columbia-Universiteit te Nieuw-York uitgetrokken
en verschillende zaken, o.a. de verhuizing van 't kantoor, hebben bijzondere uitgaven
noodig gemaakt. Zuinigheid blijft geboden.
Er zijn nog wel verschillende achterstallige posten, waarvan evenwel naar schatting
niet meer dan ongeveer f 900.- terecht zal komen. Het overschot van 1912 bedraagt
op 't oogenblik omstreeks f 1100.-, zoodat, wanneer de schatting niet tegenvalt, een
batig saldo van pl. m. f 2000.- kan worden bereikt. Op de loopende begrooting is
voor onvoorziene uitgaven slechts een gering bedrag kunnen worden uitgetrokken
en in verband met de voorgenomen uitgaven van een feestnummer 1913 en een
Afrika-nr. van Neerlandia en wellicht ook nog een feestviering ter herdenking van
onze 100-jarige onafhankelijkheid, zal dat bedrag vermoedelijk belangrijk worden
overschreden. Onder de gegeven omstandigheden vindt spr. geen vrijheid voor te
stellen meer dan f 500.- in het Kapitaalfonds te storten.
Aldus wordt besloten.
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Punt IV. Ingekomen stukken en mededeelingen.
Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende mededeeling dat over
1913 weder een Regeeringssubsidie is toegekend van f 3600.-.
Besloten wordt een brief van dankbetuiging te zenden.
Plan van Prof. Van Vollenhoven.
Na uitvoerige gedachtenwisseling, waarbij het voor en tegen wordt overwogen,
wordt besloten het punt op een volgende vergadering weer ter sprake te brengen en
inmiddels een onderzoek in te stellen naar de plannen voor de derde
Vredesconferentie.
Feestdag in het najaar ter herdenking van 1813-1913, uitgaande van het A.N.V.
De voorzitter deelt mede, dat Groep Nederland in zijn algemeene vergadering
heeft besloten tot het houden van zulk een feestdag. Gehoopt wordt dat daaraan
zooveel mogelijk leden van het Hoofdbestuur zullen deelnemen.
Aanvraag om subsidie-verhooging door de Boeken-Commissie.
Voor het loopende jaar wordt eene verhooging van f 100.- toegestaan.
Mededeeling van den Minister van Buitenlandsche Zaken, dat de subsidie aan de
Ned. school te Buenos-Aires niet afhankelijk is van blijkende behoefte.
Nu blijkt, dat de Regeeringssubsidie niet verhoogd wordt naar de behoefte, is de
steun van 't A.N.V. wel gewettigd.
Verwaarloozing van Nederl. belangen te Terneuzen.
De ontvangen klachten zijn overgebracht aan het Departement van Waterstaat.
Klacht van den heer Douma te Guatemala. (Zie ingezonden stuk ‘Verwaarloosd
stamgevoel’ in 't April-nr. van Neerlandia).
Besloten wordt daarop de aandacht van den Minister te vestigen.
Uitgave van de Wereldkaart door den heer L. de Boer voor de tentoonstelling van
het A.N.V. vervaardigd.
De ontwerper van deze historische kaart heeft kort geleden eenige noodzakelijke
verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Zij wordt weder, thans op de
wereld-tentoonstelling te Gent, tentoongesteld. Inmiddels zal met een uitgever over
uitgave onderhandeld worden.

Punt V. België.
Bericht der opheffing van de Ned. school te Antwerpen, wegens gebrek aan
belangstelling.
Herleving van Fransch-Vlaanderen. Propagandatocht van Pro Westlandia en Mr.
W.J.L. van Es. Brief van den heer Juten uit Armbouts-Capel.
Besloten wordt van bevoegde zijde advies te vragen over dezen brief.
Ned. briefwisseling tusschen Gent en de Staten van Zeeland.
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Van Groep België is afschrift ingekomen van een officieel stuk, waaruit blijkt, dat
tusschen Gent en de Staten van Zeeland de briefwisseling in het Nederlandsch
geschiedt, wat alweer bewijst, dat briefwisseling in het Fransch tusschen Nederland
en België niet noodzakelijk is.
Ned. belangen bij den spoorweg Terneazen-Gent.
Deze zijn bij het Departement van Waterstaat voorgebracht.
Belgische Tuinbouw-Maatschappij in Hongarije.
Onze vertegenwoordiger te Buda-Pest tracht in samenwerking met Groep België
de Vlaamsche ambtenaren dezer Maatschappij tot aansluiting bij het Verbond te
bewegen.
Wetenschappelijke wisselwerking tusschen Noord en Zuid. (Zie ingezonden stuk
van den heer Van Baren in het April-nr. van Neerlandia).
Naar aanleiding van dit stuk is een voorstel ingekomen van Dr. Buitenrust Hettema
te Zwolle om een commissie te benoemen ter behartiging dezer aangelegenheid.
Benoemd worden de schrijver van het stuk en de heeren Mr. De Hoon en Kesler te
Brussel, Pol de Mont te Antwerpen, Prof. Knappert te Leiden en Dr. Buitenrust
Hettema te Zwolle.

Punt VI. Oost-Indië.
Steun voor de uitgave Tropisch Nederland.
Met het oog op den stand der kas kan de vergadering geen vrijheid vinden een
vasten geldelijken steun toe te zeggen, maar er zal getracht worden inteekenaren te
vinden ook bij de andere Groepen.
Schrijven betreffende een A.N.V.-congres te Batavia. Verzoek om Ned. films.
Aan een verzoek uit Indië om toezending van Ned. films is niet kunnen worden
voldaan, omdat de tijd te kort was. Bovendien zouden de kosten zeer
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hoog zijn geloopen, want voor het leenen van den film van Onze Vloot alleen werd
f 250.- huur gevraagd. Toch moet het punt: ‘Nederl. bioscoopvoorstellingen’ onder
de aandacht blijven.
Brief der Lantaarnplaatjes-Commissie te Buitenzorg met dankbetuiging voor de
gezonden verzameling uit Nederland. Een verzameling betreffende 's Lands
plantentuin werd aan de Ned. Commissie door haar aangeboden.
Rondschrijven van het Koloniaal Instituut, afdeeling Volkenkunde, met aanvraag
om toezending van alles wat haar belang kan inboezemen.
Besloten wordt in Neerlandia daarop de aandacht te vestigen.

Punt VII. Suriname.
Nota der heeren Rouffaer en Van Vollenhoven.
Deze nota betreft de stichting van een centrale bibliotheek, in Suriname en Curacao,
waarover ook het oordeel der Boeken-Commissie is ingewonnen. Een en ander is
ter kennis gebracht van de West-Indische afgevaardigden in het Hoofdbestuur.
Uit de ter vergadering gedane mededeelingen blijkt, dat er een officieele koloniale
bibliotheek is, die door het Gouvernement wordt bekostigd. Daarnaast bestaan enkele
kleinere, o.a. een van de onderwijzers. In 1897 was er ook een van den Cultuurtuin,
waarvoor op de Koloniale Begrooting 2 à f 300.- werd uittrokken. Ook heeft het
A.N.V. een bibliotheek, maar de Kol. Bibliotheek is technisch het best ingericht.
Men deed een aanvraag aan het Gouvernement voor steun, n.l. f 10.000.- per jaar,
voor huur, verlichting, toezicht enz., die echter niet kon worden toegestaan. Het plan
leed schipbreuk, maar zou zoo noodig opnieuw kunnen worden beproefd. Nu is er
vermoedelijk wel een geschikt huis en ock subsidie te verkrijgen. Men is van oordeel,
dat het huidige plan beter door invloedrijke mannen in de kolonie zelf kan worden
voorbereid.
Uit de voorlezing van de ingekomen schriftelijke adviezen van de niet ter
vergadering aanwezige afgevaardigden van W.-Indië blijkt, dat deze zich in hoofdzaak
met de strekking der nota van de heeren Rouffaer en Van Vollenhoven kunnen
vereenigen.
Opgemerkt wordt, dat door de Boeken-Commiss'e van het A.N.V. betrekkelijk
reeds veel voor de West-Indische eilanden is gedaan door de oprichting van openbare
boekerijen. Het is echter zeer wenschelijk de oude boeken door nieuwe te vervangen
of de boekerijen aan te vullen.
Besloten wordt, dat de W.-Ind. afgevaardigden deze zaak nader zullen behandelen
en aan het Hoofdbestuur verslag zullen uitbrengen van hun bemoeiingen.
Aanvraag van Dr. H.B. Benjamins om foto's en cliché's voor een reeks platen
betreffende West-Indië, uit te geven door een firma te Haarlem.
Zooveel mogelijk is hulp verleend.
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Punt VIII. Ned. Antillen.
Eindafrekening der inzameling voor de noodlijdenden. Stichting van een fonds uit
het saldo.
Na de laatste afrekening is nog f 1444.12 ingekomen. Uit een pas ontvangen
schrijven van de Groep blijkt, dat plan bestaat. om van het overschot der inzameling,
tot dan ruim f 13.000.-, een fonds te stichten om dienst te doen, indien onze W.-Ind.
kolonies opnieuw door rampen mochten worden getroffen.
Schrijven van den heer R.A. Oosterhout over verbetering der West-Indische eilanden.
Besloten wordt dit schrijven in handen te stellen van de afgevaardigden van
West-Indië, met verzoek daarover hun oordeel uit te spreken.
Brief van den heer J.H. Sprockel (Studiebeurs Hoofdbestuur), met bericht, dat hij
dit jaar de hoofdacte hoopt te verkrijgen.

Punt IX. Zuid-Afrika.
Brief van den heer A.H. Koomans te Potchefstroom over mogelijke vereeniging der
8 Zelfstandige Afdeelingen in Z.-Afrika tot een Groep.
Zuid-Afrika-nr. van Neerlandia.
De voorzitter deelt mede, dat het handschrift binnenkort verwacht wordt.
Mededeeling der Afd. Bloemfontein, dat ze thans ook boekprijzen uitlooft voor
O.V.S.-scholieren, die uitmunten in Ned. taal en Z.-Afr. geschiedenis.

Punt X. Zelfstandige Afdeelingen.
B i n g e n . De Ned. Stud.-Afd. aldaar sluit zich aan met 30 leden en zal jaarlijks f
1.50 per lid aan de hoofdkas afdragen.
De secretaris dezer vereeniging, de heer P.B.J. Cramer heeft te Dordrecht een
samenspreking gehad met den administrateur.
C h i c a g o . Verslag over den Ned. Leerstoel aan de Hoogeschool aldaar. (Zie
Neerlandia van Maart, blz. 69).
C h i c a g o R o s e l a n d . Mededeeling over de tegenwerking der zes Hollandsche
kerken.
Medegedeeld wordt, dat die kerken hun medewerking niet verleenen, omdat de
vergaderingen der Afd. niet met gebed worden geopend. Het Hoofdbestuur kan in
een zaak als deze niet ingrijpen.
D e n v e r (Colorado). Aanvraag van den heer S.R. de Boer aldaar om een Afdeeling
te stichten.
Alle gegevens en inlichtingen zijn verschaft.
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K e u l e n . Bezwaren tegen aansluiting der Ned. Vereeniging aldaar, voornamelijk
betreffende het uitsluiten van ongewenschte leden.
Het Dag. Bestuur zal verder over deze aansluiting onderhandelen.
M e n t o n . Mededeeling is ingekomen dat de Holl. Club aldaar zich wil aansluiten
bij het A.N.V. en zich wil uitbreiden tot een Afdeeling Rivièra.

Punt XI. Vertegenwoordigers.
A n g o l a . Jaarverslag.
Hierin wordt medegedeeld, dat de Holl. Afr. bevolking zich uitbreidt.
A u s t r a l i ë . Jaarverslag van mevr. Semmens. (Zie Neerlandia April.nr.).
B a s i c -C i t y (Virginia). De heer L.J. de Balbian verklaarde zich bereid
vertegenwoordiger te worden. - Hij wordt benoemd.
D a v o s -P l a t z . Ontslagaanvrage van Dr. Van Voornveld, wegens vertrek.
Besloten wordt den heer Van Voornveld dank te betuigen en naar een nieuwen
vertegenw. om te zien.
D r e s d e n . Mevr. Sommer-Vornholt heeft bericht gezonden, dat zij de benoeming
tot vertegenwoordigster te Dresden niet kan aannemen.
H a m b u r g . De heer Schuurman heeft bericht gezonden dat hij de benoeming niet
kan aannemen wegens vertrek en stelt zijn opvolger als Vice-Consul, den heer C.L.
Lechner, voor als vertegenw. A.N.V.
Besloten wordt den heer Lechner te bencemen.
K o b e . De heer De Meester heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger aangenomen.
M e x i c o . Bedanken van den heer D. Knoester als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
De heer J. ten Napel blijft vertegenw. voor Mexico.
N a p e l s . Als vertegenwoordiger wordt voorgesteld de heer Van de Rivière,
Vice-Consul.
De vergadering benoemt hem.
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R i o d e J a n e i r o . Als vertegenwoordiger wordt voorgesteld de heer Theunisse
door den heer L. de Waal. - De vergadering benoemt hem.
S t o c k h o l m . Overlijden van den heer Doyer.
Het Dag. Bestuur heeft een brief van rouwbeklag gezonden aan de weduwe.
Besloten wordt aan den Consul-Generaal, den heer Immink, te verzoeken een
geschikt opvolger aan te wijzen.
S y d n e y . Voorgesteld wordt de heer J.H. Cohen Stuart. - De vergadering benoemt
hem.
N.J. ROELFSEMA,
Alg. Secretaris-Penningmeester.

Buitenland
Ned. leven te Berlijn.
Wanneer men de Berlijnsche dagbladen geregeld leest, dan wekt het soms wel eenige
teleurstelling, dat men onder de vele nieuwstijdingen er zoo heel weinige uit het lieve
vaderland ontmoet en men zou tot de slotsom komen, dat er behalve een enkel
hofnieuwtje, ook niets bijzonders voorvalt, welke meening eerst dan wordt
gelogenstraft, wanneer men een versche Hollandsche krant onder de oogen krijgt.
Evenwel zijn er in den laatsten tijd lange artikelen genoeg, zelfs met mooie
illustraties en ook in de kino's films over Nederland onder de oogen van het
Berlijnsche publiek gekomen, die echter onmiskenbaar den indruk moeten geven,
dat ons land is een Vredes-idylle, door slooten in vierkante vakken verdeeld, waarop
tulpen en hyacinten bloeien of melkvee graast, terwijl de Hollander zich niet anders
vertoont als een breedgeschouderd man in wijde broek met ruige muts op en een
eindje steenen pijp in het hoofd. Hij is steeds geflankeerd door een windmolen en
een ophaalbrug; in 't verschiet de Haagsche toren. De dames zijn natuurlijk kenbaar
aan de Goesche of Scheveningsche mutsjes.
Hoe geheel anders vertoont de Hollander en de Hollandsche zich hier, waarheen
zij gekomen zijn om te werken voor zichzelf en ten nutte der menschheid om zich
heen. Zie maar eens naar de Berlijnsche Universiteit, waar onderscheidene
landgenooten van beteekenis als professoren en docenten geplaatst zijn. Ook aan de
Koninkl. ‘Hochschule für Musik’ is het Nederlandsche element uitstekend
vertegenwoordigd en niet steeds blijven die krachten binnen de muren. Mej. Elizabeth
Kuijper, leerares aan laatstgenoemde inrichting, geeft somtijds met de besten harer
leerlingen een concert, dat door een talrijk kunstlievend publiek met de grootste
belangstelling wordt aangehoord en waar ook het Hollandsch lied door Duitschen
mond gezongen, weerklank vindt in de harten der aanwezigen.
Op een geheel ander gebied werkt mej. Jeanne Raedt van Oldenbarneveld. Een
paar weken geleden heeft zij in verschillende gedeelten van Groot-Berlijn lezingen
gehouden over adem-gymnastiek. De zalen waren goed, zelfs sterk bezet, zij heeft
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zich daarmede menig aanhanger van hare methode verworven. Ook mej. Van Bommel
van Vloten heeft zich met dezen tak van gezondheidsleer lauweren verworven.
Maar ook in ons Hollandsch Gezelschap, al gaat dit helaas niet in ledental vooruit,
is leven. Is het bezoek in den laatsten tijd tevredenstellend, de vriendenband is nauwer
toegehaald, er is meer stamgevoel. Het Julianafeest werd ditmaal door een
vijf-endertigtal leden bezocht. De voorzitter hield eene toepasselijke aanspraak en
uit den nieuw uitgekomen bundel van Joh. de Heer uit Rotterdam werden eenige
liederen gemeenschappelijk gezongen. Ook eenige solo's voor tenor door twee der
leden ten gehoore gebracht, vonden rijkelijk toejuiching. Onder aangenamen kout
en vroolijke scherts verliep de avond.
Den volgenden dag, Hemelvaartsdag, vereenigden zich een 16-tal dames- en
heeren-leden des namiddags in den tuin van Spandauerberg en maakten van daaruit
een voettochtie door de bosschen van Grunewald naar Pichelsdorf, van waar men na
een avonddronk huiswaarts keerde.
Ten slotte gaven de besturen der vereenigingen Nederland en Oranje en van het
Hollandsch Gezelschap gevolg aan eene uitnoodiging van onzen Gezant, Baron
Gevers en diens Gemalin, om in gezelschap van eenige medegenoodigde dames en
heeren, landgenooten, op 2 Mei den avond ten hunnent te komen doorbrengen. De
Gezant wijdde daar een dronk aan ons Koninklijk huis en aan het gedijen van de
beide vereenigingen. De heer Van Heusden bedankte en sprak een krachtig woord
ter opwekking.
J. KNOL,
Secretaris van het Holl. Gezelschap.
C h a r l o t t e n b u r g , 4 Mei 1913.

Uit Roseland (Chicago).
Aan het Jaarverslag dezer Afdeeling is het volgende ontleend:
De leden der commissie voor plaatselijke belangen hebben zich dit jaar bijzonder
verdienstelijk gemaakt door het inzamelen bij de ingezetenen van gelden voor het
oprichten van twee drinkfonteinen, welke zijn geplaatst: een aan 107de en een aan
115de straat, beiden aan Michigan av.
Door de inwoners van Roseland en omstreken worden deze schenkingen zeer
gewaardeerd.
De voorzitter dezer commissie, de heer C. Jongedijk, heeft hierover een prachtig
vers gemaakt.
De werkzaamheden der feest-commissie zijn dit jaar zeer tot nut der vereeniging
geweest.
De uitvoering van 11 April bracht aan de vereeniging eene zuivere winst van 43.70
doll.
Al de nummers in het programma der beide uitvoeringen voorkomende, werden
keurig opgevoerd.
De vergadering van 12 Nov. werd gehouden in de Palmer-park Hall en, onder het
genot van vrijen toegang, opengesteld voor een ieder.
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In deze vergadering werden lichtbeelden van Nederland enz. te aanschouwen
gegeven met verklaring door Dr. T. de Vries, professor in de Holl. taal, geschiedenis,
letterkunde en kunst aan de Universiteit van Chicago.
Het was een groot genot voor een ieder, om, woonachtig zijnde in het midden der
Vereenigde Staten van Amerika, op deze wijze een aangenaam toertje te kunnen
maken door het onvergetelijke oude vaderland.
Een en ander werd opgeluisterd door eenige nummers keurige muziek van Paul
Rynberk's orkest.
Al de aanwezigen in de zaal, ongeveer 900 in getal, bijna allen Hollanders, gingen,
na afloop, wel voldaan huiswaarts, met den wensch om later nog eens van zulk eenen
gezelligen avond te mogen genieten.
Er zijn 8 gewone vergaderingen gehouden, die dit jaar eenigszins beter werden
bezocht dan vorige jaren, 't welk waarschijnlijk kan worden toegeschreven aan de
betere vergaderplaats, die de vereeniging thans heeft.
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Nederlandsch Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Gent.

Onze tentoonstelling te Gent.
Men zal zich herinneren met welken goeden uitslag het A.N.V. in 1910 op de
Wereldtentoonstelling te Brussel is uitgekomen.
Twee bekroningen, van welke één met goud en drie persoonlijke prijzen vielen
ons ten deel.
Nu de Belgen zoo spoedig daarna weer een Wereldtentoonstelling hebben ingericht
in de stad, waar de geestelijke weerstand van onze beweging zetelt, heeft het A.N.V.
geen oogenblik geaarzeld, ook daar met onze propagandamiddelen uit te komen.
Door de welwillende houding van het bestuur der Nederlandsche Commissie voor
de Gentsche Tentoonstelling, voorzitter: Mr. Th. Stuart, secretaris de heer B.J.
Veldhuis, die de Nederl. taal zoo krachtig hooghouden bij al hun bemoeiingen, werden
wij in staat gesteld met betrekkelijk geringe kosten getuigenis af te leggen van ons
werken en streven.
Een der groote zijwanden van het in Hollandschen renaissancestijl opgetrokken
Nederlandsch Paviljoen werd geheel tot onze beschikking gesteld.
Te Brussel hadden we met den Nederl. Boekhandel een eigen paviljoentje, te Gent
is onze inzending bij die van geheel Nederland ondergebracht. Alle bezoekers van
het Nederl. Paviljoen moeten nu onze uitstalling voorbij en dit is een groot voordeel
te achten.
Men ziet daar dan weer tegen den grooten rechtschen zijwand d e
N e d e r l a n d s c h e p e r s u i t d e h e e l e w e r e l d tentoongesteld. En weer zal
het menigen bezoeker verbazen, dat er buiten Nederland, dus in Vlaanderen,
Zuid-Afrika, Oost-Indië, West-Indië, Amerika en elders bijna 1000 Nederlandsche
bladen verschijnen. Wie daarbij bedenkt, dat elke krant toch zijn groep lezers moet
hebben, zal wel tot de erkenning moeten komen, dat er buiten ons land nog een veel
grooter Nederlandsch taalgebied ligt, de moeite van het bearbeiden waard.
Men ziet die krantenwand geflankeerd door onze beide bekende wereldkaarten:
d e N e d e r l a n d e r s v o o r h e e n e n t h a n s o v e r d e w e r e l d , de eerste in
beeld brengend hoe de Nederlanders van de vroegste tijden af hun sporen hebben
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achtergelaten in verre landen en zeeën, bewijzend, dat de heele aardbol voor onze
zeevaarders en handelaars werkterrein bood; de tweede een beeld gevend der
verspreiding van het Alg. Ned. Verbond over de wereld en dus aantoonend hoe het
in de 15 jaren van zijn bestaan langzaam (onvermijdelijk bij zulk een veelomvattend
en in aard verschillend stamgebied) maar zeker is doorgedrongen in vele streken van
de wereld.
Voorts ziet men weer tentoongesteld afzonderlijke kaarten over onze verbreiding
in Nederland, België en Zuid-Afrika, ook wat den taalinvloed betreft.
Sedert Brussel is men op het hoofdkantoor te Dordrecht aan het werk getogen een
verzameling foto's, programma's, portretten enz. aan te leggen, die in rijke
verscheidenheid een beeld geven van het opgewekt Nederlandsch leven in vele oorden
van de wereld. Hoewel ons een zeer lange tafelruimte daarvoor ten dienste staat, kon
alles er niet op worden uitgestald. Wat in portefeuille moest blijven zal echter ook
een beurt brijgen, omdat de duur der Tentoonstelling, nu nog 5 maanden, afwisseling
zelfs wenschelijk maakt.
Ook de platen, kaarten en statistieken onzer Boeken-Commissie geven weer een
mooi overzicht van haar nuttigen arbeid.
Voor ditmaal volstaan we met deze algemeene mededeelingen.
We dringen er intusschen ten zeerste op aan, dat alle Nederlanders en
Nederlandsche afstammelingen, in het bijzonder de Vlamingen, voor wie onze
inzending een krachtige propaganda vóór onze beginselen en tégen den taalvijand
is, bij hun bezoek aan de Wereldfoor te Gent onze Tentoonstelling met bijzondere
belangstelling in oogenschouw zullen nemen en het hunne er toe zullen bijdragen
om het Nederlandsch in Vlaanderen nu en later hoog te houden.
Want dáár kan men de overtuiging deelachtig worden, dat onze vereeniging het
recht heeft zijn uitstalling te bekronen met het opschrift:
Algemeen Nederlandsch Verbond: Met raad en daad voor volk en
stam.
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Boeken-Commissie.
Adres van den 1en Secretaris-Penningmeester:
244c Mathenesserlaan,
Rotterdam.
Adres van het Boekenhuis
63 Van der Duynstraat
Rotterdam.

Verkort verslag over 1912.
Algemeene opmerkingen.
Hebben wij in het vorig verslag uitvoerig de geschiedenis van de wording onzer
Commissie in 1912 medegedeeld, ditmaal mogen wij er met voldoening op wijzen,
dat ons tweede kroonjaar inderdaad niet onopgemerkt voorbijgegaan is.
Niet lang na de verschijning van ons Jaarverslag werden wij al verrast door een
nieuwe Koninklijke gift: H.M. de Koningin schonk ons wederom een aanzienlijke
som gelds ‘als blijk van belangstelling in het nuttige streven der Commissie’. Op 31
Aug. volgde de benoeming van den 1sten Secretaris-Penningmeester tot Ridder in
de orde van Oranje-Nassau.
De vriendelijke woorden, ons toen van veel zijden geworden, geven hoop voor de
toekomst, waarin wij nog meer dan vroeger ten nutte van onzen Stam en ter eere van
het Verbond hopen werkzaam te mogen wezen!
Met deelneming behoort vervolgens in dit verslag melding gemaakt te worden
van den dood van onzen vroegeren voorzitter, den heer Th. Nolen, alhier, die den
25sten Sept. '12 overleed. Medestichter onzer Commissie brachten wij in ons vorig
verslag hem hulde voor al, wat hij van den beginne af jaren lang voor ons geweest
is, een hulde, die wij hier wenschen te herhalen.
Bij het ter perse gaan van deze regelen trof ons een nieuwe, zware slag: onze
uitnemende voorzitter, Kolonel Verhey, is den 4den Mei j.l. overleden. De dood van
dezen grooten Vaderlander, even bescheiden als beminnelijk, even oprecht als kloek,
met zijn groote wilskracht, zijn rijke ervaring en zijn ruimen blik, man van erkend
gezag en invloed, die ons werk hartelijk liefhad en krachtig steunde - is voor ons een
onherstelbaar verlies... Hij ruste in vredel...

Voordrachten.
In den loop van '12 en de eerste maanden van '13 trad ondergeteekende veertien maal
op voor Afdeelingen van het Verbond, hier te lande en in België, voor Afdeelingen
der N.Z.A.V., de Z.A. Studenten-Vereeniging te Amsterdam, de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des Boekhandels aldaar, en de Afdeeling
Volksonderwijs, van het Nut, te Rotterdam.
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Begunstigers en bijdragers.
Het was voor een groot gedeelte aan die voordrachten te danken, dat het getal onzer
begunstigers en bijdragers weer aanzienlijk toenam, afgezien nog van het zich
gelukkig steeds herhalend feit, dat daardoor in de eerste plaats ons werk verduidelijkt
en bekend gemaakt werd. Het spijt ons van vele Afdeelingen nimmer taal of teeken
te hooren. In vergelijking met den stand van ons ledental bij de verschijning van ons
vorig jaarverslag is 't aantal onzer begunstigers (leden A.N.V.) met niet minder dan
71, dat der bijdragers met 45 toegenomen, samen 116 nieuwe leden, waardoor wij
nu 246 begunstigers en 98 bijdragers hebben, tezamen dus - het Hoofdbestuur A.N.V.
meegerekend - 345 leden. Wij zijn dezen allen ten zeerste dankbaar! Wij kunnen
nimmer geld te veel krijgen. Nu moelen we vaak door gebrek aan voldoende middelen
weigeren of slechts onvoldoenden steun verleenen.
In Nederland steunen ons in het A.N.V.: 24 van de 35 Burger-Afdeelingen; 5 van
de 7 Stud.-Afdeelingen; 3 van de 11 Afdeelingen Jong Nederland - te weten met geld
en geregelde toezending van couranten en tijdschriften. Bovendien zenden vele van
dezen (met nog enkele andere Afdeelingen) geregeld ook boeken.
Onnoodig te zeggen, dat wij evenzeer blijven aandringen op toezending van
geschikte boeken en tijdschriften aan het Boekenhuis. Ons werfboekje, op aanvrage
altoos aan het Secretariaat te verkrijgen, en waarvan over eenigen tijd reeds de derde
druk verschijnen zal, geeft daaromtrent alle inlichtingen.

Tentoonstellingen.
Belangstellenden hopen wij dit jaar te Amsterdam op de E.N.T.O.S. (Eerste
Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied) een sprekend beeld te kunnen
geven van ons werk, in het bijzonder met het oog op Zeemanshuizen. Het bestuur
van de Tentoonstelling was zoo vriendelijk ons hiervoor een vrij aanzienlijke
wandruimte kosteloos af te staan. Verbondsleden, die zich beschikbaar willen stellen
onze uitstalling nu en dan door mondelinge verklaringen en het uitreiken van exempl.
van ons jaarverslag, het werfboekje en onzen bladwijzer*) meer doeltreffend te helpen
maken, zullen op onze dankbaarheid aanspraak kunnen maken: wij wachten hun
aanbod gaarne in!
Te Gent hopen wij door het doen ophangen van onze belangrijkste plakkaten en
vele andere stukken eveneens van onze belangstelling blijk te geven.
Tot ons leedwezen mochten wij er nog niet in slagen de nieuwe (derde) groote
gekleurde plaat, door den druk te vermenigvuldigen. Gebrek aan de noodige
geldmiddelen is de oorzaak. Wie stelt het bedrag tot onze beschikking?

Zeemanshuizen en Nederl. kolonies.
Het aantal adressen van deze rubriek, waarmede wij betrekkingen aanknoopten,
breidde zich opnieuw belangrijk uit. Behalve de reeds in 't vorig verslag genoemde
adressen, die er in de eerste maanden van 1912 bijgekomen waren, hadden wij in
*) Dit nieuwe werfm ddel verschijnt gelijk met 't Jaarverslag en is op aanvraag evenzeer als dit
en het werfboekje aan het kantoor kosteloos verkrijgbaar.
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den loop des jaars en in 1913 tot heden toe in te schrijven: Bloemfontein,
Meester-Cornelis, Ermelo (Transvaal), Emmerik (2), Padang, Brisbane, Bandoeng,
Sydney (N.S. Can.), Hamburg, Cappellen (België), Liverpool, Leipzig, Methil, St.
Omer (2), Antwerpen, Duinkerken, Jena, Hasselt, Aarlen, Moerbeke Waes, Bethlehem,
Kaapstad, Eecke, Hartebeestfontein (Tr.), Amboina, Caïro, Christiania, Charleroi,
Malan (2), Nijlstroom, Londen, Beiroet, Hamburg (3), Altona (2), Bingen, Bremen
en San Diego (Cal.). Daardoor is het totaal adressen - hierin zijn België en O.- en
W.-Indië begrepen - gestegen tot 263. Deze zijn als volgt verdeeld: 67 Zeemans- of
Schippershuizen, 16 Militaire Tehuizen of Vereenigingen voor Militairen, 52 kolonies
in den vreemde, 36 Afdeelingen A.N.V. buiten Nederland, 5 adressen in Belg. Congo,
25 in N. O.- en W.-Indië, 28 Nederl. Vereenigingen in den vreemde en 34 andere
adressen. De honderden plaatsen in Zuid-Afrika, waar boekerijen voor Afrikaners
gesticht werden, zijn in deze opgaaf natuurlijk niet begrepen.

Kantoor en Boekenhuis.
De geduchte vermeerdering van werkzaamheden op kantoor en Boekenhuis,
tengevolge van al die nieuwe adressen, houdt aan en doet het personeel gedurig
uitbreiden, omdat meestal slechts in de avonduren gearbeid kan worden. Ook de
werkzaamheden op Zaterdagmiddag in het Boekenhuis, worden zoo

Neerlandia. Jaargang 17

127
goed als nimmer meer onderbroken. Onze iiverige en nauwkeurige boekhouder is
aldaar voortdurend verscheidene middagen en avonden 's weeks werkzaam. Opnieuw
brengen wij onzen hartelijken dank aan onze medewerkers zelven op kantoor en
Boekenhuis. De staat der verzonden kisten boeken, enz. zegt voldoende, hoeveel
arbeid daarvoor verricht is moeten worden. Voorts staan wij voor dit deel van onzen
arbeid met 105 Consuls in betrekking, met wie wij bij voortduring even aangenaam
samenwerken als met het Dept. van Buitenl. Zaken in Den Haag.
Het aantal abonnementen, dat wij hebben op tijdschriften, geïll. blaadjes,
muziekuitgaven en dergelijke bedraagt nu 205. Hierbij komen bovendien jaarlijks
honderden scheurkalenders, Juliana-boekjes, portretten, enz.

Zuid-Afrika.
Terwijl de zendingen van boeken naar dit land bleven voortduren, kwam in den loop
van het verslagjaar een plan bij ons op, dat voor de versterking van onze taal in
Z.-Afr. en niet minder voor het debiet van Nederlandsche boeken ginds van het
grootste gewicht kan worden. Als een inleiding hield ondergeteekende op 8 Juli '12,
ter gelegenheid van de Alg. Verg. van de Vereeniging tot bevordering van de belangen
des Boekhandels, te Amsterdam een voordracht over onzen arbeid voor de leden.
Naar aanleiding daarvan ontvingen wij later een aanzienlijke bijdrage van de
Vereeniging en werd een samenkomst vastgesteld. Het feit reeds, dat wij aldus met
elkaar in nadere vriendschappelijke verhouding gekomen waren, was van groote
beteekenis, omdat daarmede het belang, dat wij beiden bij Z.-Afrika hebben, duidelijk
aan het licht kwam.
Intusschen hadden wij ook een samenkomst verzocht met het bestuur van den
Nederl. Uitgevers-Bond. Niet alleen trad deze terstond tot onze bijdragers toe, doch
ook met deze Vereeniging is samenwerking op practischen grondslag in beginsel tot
stand gekomen.
In dit verband is het ons aangenaam te kunnen vermelden, dat Generaal Beyers
en de gewezen Consul-Generaal Knobel tot onze begunstigers toetraden. Ook op
ander gebied mochten wij wederom ervaren, dat onze bemoeiingen voor Z.-Afrika
daar zeer gewaardeerd werden en invloed hadden op de taalbeweging en het debiet
van Hollandsche boeken. Nog steeds is er groot gebrek aan en groote vraag naar
goede boeken in de moedertaal. Onze taak is daar voorloopig nog niet beëindigd.

Oost- en West-Indië.
De samenwerking met de vereeniging tot Evangelisatie onder de militairen in
Ned.-Indië hield op, doch wij bleven de Militaire Huizen daar en in de West helpen:
tot hun groote vreugde - schreef men ons. Het was ons aangenaam, dat het Koninklijk
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl.-Indië ons Hoofdbestuur
verzocht het advies onzer Commissie in te winnen over een bij het Instituut ingediend
voorstel betreffende boekerijen in de West.
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België.
Wij bleven voortgaan deze Groep zooveel mogelijk te steunen. Ook
Fransch-Vlaanderen, waarheen wij ook couranten en tijdschriften zenden. De heer
H. Meert te Gent mag zich van onzen voortdurenden steun verzekerd houden!

Verzonden kisten.
Er werden 96 kisten boeken verzonden. Daarmede werd in ons tweede kroonjaar het
getal 1000 bereikt. Het getal aanvragen van alle zijden is voortdurend zoo groot, dat
men altoos eenigen tijd wachten moet, vóór men een kist ontvangen kan. Van de 96
in '12 verzonden kisten, gingen er 48 naar Zuid-Afrika, de overige naar
Zeemanshuizen, Nederlandsche kolonies en vereenigingen enz.

Geldmiddelen.
Inkomsten en uitgaven, dank zij een voorzichtig beleid, dekken elkander geregeld.
Daartoe moeten wij evenwel, zooals wij hierboven reeds verklaarden, veel, wat wij
zouden willen doen, tot later uitstellen.
Opnieuw vragen wij dan met aandrang aan allen, die ons hierin ter wille kunnen en
willen wezen: steunt ons en laat anderen ons steunen, bezoekt onze
voordrachtsavonden, leest onze verslagen en berichten, komt ons opzoeken op kantoor
en Boekenhuis, vraagt ons inlichtingen - en werkt mede aan de heerlijke taak van
onze Commissie, wier kernspreuk wel kon wezen:
‘Onze geest kan wel wereldburger zijn - ons hart niet!’
(Vosmaer).
Namens de Boeken-Commissie van het A.N.V.,
Dr. W. VAN EVERDINGEN,
1e Secretaris-Penningmeester.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
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strijdt niet tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
wekt elken Nederlander op tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
wekt elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.

Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus. pa Mededeelingen voor onze Commissie worden gaarne
ingewacht bij het Secretariaat; inzenders wordt beleefd verzocht naam
en woonplaats te vermelden.
Mevr. P., geb. N. te A'dam en P.M. Sch. te 's-Grav. - Ook wij vinden niet alle
vertalingen in ‘De Holl. taal en heerenkleeding’ even juist, maar namen het artikeltje
uit het Rotterd. Nieuwsbl. onveranderd over als bewijs van sympathie met ons streven.
‘K o e t s w e r k . - Geef a.u.b. naam en woonplaats op.
Wo o r d e n l i j s t e n . Zoodra ze verschenen zijn, zullen wij gaarne aan de
aanvragen voldoen.
C o n s u l v a n B e l g i ë te T. - Ga tegenover Uw ambtgenooten op dezelfde
wijze voort; misschien bereikt ge door deze wijze van doen hetzelfde bij de Belgische
Regeering.
W.J.v.H. te V. - Uw denkbeeld zal de Commissie overwegen.
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F.v.R. te A'dam. - Persoonlijke invloed werkt daar 't meest uit.
Nederlanders plaatsen dikwijls aankondigingen of sturen rondzendbrieven, die zeer
vaak in erbarmelijk Fransch, Duitsch, zelden Engelsch gesteld zijn. Zeer houden we
ons aanbevolen voor de toezending van dergelijke bewijzen voor minachting van
onze schoone moedertaal. De inzenders mogen er echter niet op rekenen, dat hun
berichten in Neerlandia worden opgenomen: daarvoor beschikken we over te weinig
plaatsruimte. Wel overweegt de Commissie een plan, om deze dingen bekend te
maken.
Met waardeering nam de Commissie kennis van het artikel ‘Onze sport en onze taal’
door J.M. verschenen in het dit jaar opgerichte blad ‘Het Motorrijwiel’. De Commissie
zal de denkbeelden van J.M. overwegen.

Retour.
Wij achten den strijd tegen het gebruik van r e t o u r hopeloos.

Vorstelijk voorbeeld!
Zaterdag 19 April werd door den voorzitter der vereeniging ‘Koninginnedag’ alhier
het volgende telegram verzonden:
S.K.H. Prinz Heinrich der Niederlände Höhernach (Taunus).
Der Verein ‘Koninginnedag’ in Hilversum (Holland) bietet Ihnen auf Ihrem
Geburtstag der herzlichsten Gratulationen an.
DOETS, Präsident.
Hierop werd Maandagavond het volgende telegram door den heer Doets ontvangen:
President Vereeniging ‘Koninginnedag’, Hilversum.
Zijne Koninklijke Hoogheid laat u allen dankzeggen voor aangeboden
gelukwenschen.
VAN SUCHTELEN, Adjudant.
De heer A.A. Verhorst te Calcutta schrijft:
Wat dunkt U van landman, zeeman, l u c h t m a n ?
Heeft iemand dit laatste woord al voorgesteld?
Dit woord lijkt de Commissie alleszins aanbevelenswaardig.

Holland op zijn malst.
H.H. Coiffeurs. Te H... te koop een flink Perceel in de...straat, waar behoefte bestaat
aan een Banketbakkerszaak. Koopsom....-. Br. fr. lett....
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Bovenstaande advertentie is weer een pleidooi te meer voor 't gebruiken van onze
moedertaal. Een ‘Coiffeur’ in een ‘confiserie’ is nog nooit vertoond!
Een Boek- en Kunstdrukkerij in een Nederlandsch provinciestadje zendt de volgende
bestelkaarten rond:
Le soussigné comm e n de............... étiquettes en r è v e à l'usage du
consulat.................. en couleur..................... et munies de l'écusson de............... et
de la légende........................
H. K... B..., Tailleur et Tailleuse,............ straat, Den Haag.
Atelier tot het moderniseeren, repareeren, keeren, en chemisch reinigen van Heerenen Damesgarderobes; directe prijsbepaling.
Orders worden deze week aan huis opgenomen.
Zeer correcte afwerking gegarandeerd.
Minzaam aanbevelend,
H.K... B...,
Tailleur et Tailleuse.
..................straat No....
Concertzaal Diligentia. Dinsdag 22 April, 8 uur A r i ë n - en Lieder-Avond.
Waartoe men al niet komt, als men zich met vreemde veeren wil tooien!

Cabaret.
(Histories).
Als steeds in 't cabaret veel Frans,
En maar 'n schijntje Nederlands.
Vóór mij Meneer, Mevrouw, heel chic;
De hele tijd: ‘hoe ertistiek,
Dat Frens toch is, 'n sonòre tael,
En 't Nederlends, och, zo banael!’
In 't eind de ‘Valse brune’,
En dan ‘Madame la lune’!
Op eens 'n sein, dat men zingen wil,
De zaal in eens piep-muize-stil,
Doch vóór mij, hoorbaar nog, Meneer:
‘La lune, chère, wet is det ook weer?’

D e n H a a g , 1913.
G.W.S.

Nederland
Volkskunst en Volkskracht.
Onder den titel ‘Vo l k s k u n s t - Vo l k s k r a c h t ’ behandelde de heer Poelhekke
in vier avondlezingen voor de leden van het A.N.V. te Nijmegen de beteekenis der
volkspoëzie als maatschappelijk verschijnsel en als grondslag van alle voortbrengselen

Neerlandia. Jaargang 17

der letterkunde. ‘De kunst is van sociaal karakter, sociaal in ontstaan en sociaal in
bestemming; zij is dus van allen en voor allen’, was de leidende gedachte van deze
voordrachten.
Deze stelling werd bewezen door na te gaan, hoelyriek, epiek en dramatiek ontstaan
zijn. Daarbij werd voortdurend gewezen op de geleidelijke ontwikkeling van elke
behandelde dichtsoort, van haar oorsprong af tot aan haar bekroning in de werken
van de grootste dichters. Zoo behandelde spreker o.a. de theorie van Bücher over het
arbeidslied en die welke het ontstaan van het lied zocht in de kreet, waarbij o.a. lang
werd stilgestaan bij de doodenklachten.
Dit alles werd met tal van voorbeelden verlucht, evenzeer als dit geschiedde bij
de behandeling der sagen, welker ontstaansfactoren in bijzonderheden werden
nagegaan.
Om goed in het licht te stellen tot welk een bloei sagen het kunnen brengen, wijdde
spreker den derden avond geheel aan de graalsage en die van Ahasverus. Deze twee
had hij uitgekozen, omdat ze beide zoo actueel zijn en omdat aan beide zoo bijzonder
duidelijk blijkt voor welk een wijsgeerige en aesthetische ontwikkeling sagen de
kiemen in zich bezitten.
De waarheid der stelling door den spreker steeds herhaald: alle gezonde hoogtekunst
vindt zijn bodem in de volkspoëzie, bleek ook uit de behandeling der heldensage,
waaruit de volksepen zijn opgebloeid en indirect ook de kunstepen en epische
gedichten. En niet minder uit die der fabelen en sprookjes. Met name leverde de
polygenetische theorie omtrent het ontstaan der sprookjes een afdoend bewijs, dat
alle volkeren in alle tijden dichtkracht bezitten.
De historische beschouwing werd besloten met de behandeling van het drama, dat
in zijn ontwikkeling naar de verschillende theorieën werd nagegaan tot aan zijn rijkste
bekroning in Shakespeare's werken, die de volledigste uitbloei der volkspoëzie zijn.
Tenslotte ging spreker na in welke verhouding de hoogtekunst tot de volkskunst
behoort te staan.
Op grond van al het behandelde, meende hij als onbetwistbaar te mogen vaststellen,
dat, daar alle poëzie sociaal in aard is, ook de hoogtekunst zich dat sociaal karakter
goed bewust moet zijn. Trou-
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wens de groote blijvende werken der eerste meesters hebben steeds voeling gehouden
met de volkskunst. Waar de dichter de voeling verloor met zijn volk, met zijn stam,
heeft hij ook zich zelf geschaad. Geen dichter is voor de wereldletterkunde ooit van
beteekenis geweest, tenzij hij volop man van zijn volk was. Zoo steunt de stamkracht
de kunst, terwijl omgekeerd de gezonde kunst een steun voor de stamkracht wordt.
Er moet dus zijn voortdurende uitwisseling van krachten van de volkskunst naar de
hoogtekunst en omgekeerd. Het volk moet den dichter dragen door zijn stamkracht;
de dichter, die wel boven zijn volk uitsteekt, maar één moet zijn met zijn stam, zal
dan aan zijn volk in waarheid levensbrood reiken, zal het dan kunnen leiden. Deze
stellingen werden uitvoerig toegelicht en verlucht met voorbeelden. Daarbij werd
met volle waardeering van wat de tachtigers schoons hadden voortgebracht, hun te
eenzijdig individualisme geoordeeld als van onvoldoende vruchtbaarheid voor den
Nederlandschen stam en voor de moderne kunst te gelijk, waarna de spreker allen
opwekte tot versterking van hun stambewustzijn, hetgeen als beslist gevolg zou
hebben versterking der dichtkracht van den Nederlandschen stam.
De lezingen van den heer Poelhekke werden door een zeer talrijk publiek met
onverminderde aandacht gevolgd. De vier avonden waren een groot succes voor den
spreker en niet minder voor onze Afdeeling van het A.N.V., in welks belang het zeer
te hopen is, dat de begaafde spreker bereid gevonden zal worden ook elders een of
meer avonden dezelfde stof te behandelen.
Dr. P.V. SORMANI.

Nederland op Scheepvaartgebied.
In het Nederlandsche Zeewezen van 1 Mei toont de heer B. aan, dat ons land, hoe
nietig ook in oppervlakte vergeleken met de groote Staten een zeer mooie plaats
inneemt op scheepvaartgebied.
Hij bewijst het met de volgende cijfers:
H a n d e l s v l o o t v a n E u r o p a 1912/'13. (Volgens Bureau Veritas, Algemeen
register der Koopvaardijschepen)1).
Aantal.
1. Engeland met koloniën 6558

Bruto registertonnen.
18.514.944

2. Duitschland

1412

4.160.927

3. Noorwegen

1199

1.649.789

4. Frankrijk

642

1.627.812

5. Italië

473

1.119.388

6. N e d e r l a n d

422

1.085.005

7. Oostenrijk

319

877.030

8. Zweden

852

870.751

1) Deze statistiek loopt alleen over stoomschepen.
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9. Rusland

613

865.038

10. Spanje

412

739.753

11. Denemarken

465

681.388

12. Griekenland

318

649.749

13. België

113

249.404

enz. enz.
Va n a l l e z e e v a r e n d e n a t i ë n v a n E u r o p a n e e m t N e d e r l a n d
d u s d e zesde p l a a t s i n . In 1906 bekleedde het nog de 9e plaats, zoodat in slechts
6 jaren tijds 3 landen zijn overvleugeld (Rusland, Spanje en Zweden)2).
In de rij der scheepbouwende natiën van Europa neemt
N e d e r l a n d d e derde p l a a t s i n ; alleen Engeland en Duitschland gaan ons nog
voor3). Dat de toekomst voor ons niet slechter zal worden, bewijst dat aan het eind
van 1912 o p s t a p e l stonden4):
Op de werven in:
1. Engeland

Bruto reg. tonnen.
1.970.065

2. Duitschland

542.519

3. Frankrijk

175.588

4. N e d e r l a n d

114.811

5. Oostenrijk-Hongarije

73.250

6. Italië

52.370

7. Noorwegen

27.851

8. België

26.730

enz. enz.
Hierin bekleeden we dus weer d e v i e r d e p l a a t s .
Dat op het gebied van h e t b o u w e n d e r g r o o t s t e R i j n s c h e p e n ons
landje een belangrijke rol speelt, leert ons het feit, dat h e t g r o o t s t e d e e l der
onder Duitsche vlag varende Rijnschepen i n H o l l a n d i s g e b o u w d (No. 117
der Münchener Volkswirtschaftliche Studien; zie Ned. Zeewezen 1912, blz. 241).
Wat betreft de hoeveelheid i n g e k l a a r d e r e g . t o n n e n bekleedt, van alle
Europeesche havens, R o t t e r d a m d e vijfde p l a a t s .
Volgens de Hamburger Beiträgen kwamen in de 7 grootste Europeesche havens aan:
1. Londen

18.631.000

netto reg. tonnen.

2. Hamburg

12.656.000

netto reg. tonnen.

3. Liverpool

10.881.000

netto reg. tonnen.

2) Wereldhandelsvloot volgens Lloyds Register. Hansa 1911 bl. 714.
3) Nautical magazine 1911 bladz. 287
4) Hansa 1913 bladz. 67.
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4. Antwerpen

10.756.000

netto reg. tonnen.

5. R o t t e r d a m

10.659.000

netto reg. tonnen.

6. Cardiff

10.251.000

netto reg. tonnen.

7. Marseille

9.441.000

netto reg. tonnen.

Uit dit lijstje ziet men tevens dat Nos. 3 en 4 slechts weinig boven Rotterdam
staan1).
Een zeer belangrijk aandeel ook heeft onze handelsvloot in de d o o r t o c h t d o o r
h e t S u e z k a n a a l . Zij bekleedt daar zelfs de derde plaats! Gedurende 1911
passeerden totaal 4.969 schepen met een bruto tonneninhoud van 25.417.853 en een
netto tonneninhoud van 18.374.794 het Suezkanaal. De rangorde der Staten is als
volgt:
1. Engeland

met

11.715.947

netto reg. t.

2. Duitschland

met

2.790.963

netto reg. t.

3. N e d e r l a n d

met

971.352

netto reg. t.

4. Frankrijk

met

820.010

netto reg. t.

5.
met
Oostenrijk-Hongarije

621.793

netto reg. t.

6. Japan

met

362.235

netto reg. t.

7. Italië

met

201.573

netto reg. t.

8. Turkije

met

134.532

netto reg. t.

enz. enz.
Nederland neemt van alle natiën, welker schepen het
S u e z k a n a a l p a s s e e r e n , d e derde p l a a t s i n ? Deze 3e plaats is in 1910
veroverd op Frankrijk.
De N e d e r l a n d s c h e h a n d e l m e t Z u i d -A f r i k a gaat hard vooruit; in 1906
nog nam Nederland onder de invoerende landen de 13e plaats in, terwijl het in 1912
is geklommen tot d e vierde p l a a t s ! Het heeft hierin nog vóór zich het Britsche
Rijk, Duitschland en de Vereenigde Staten2).
Ook bij andere statistieken op scheepvaartgebied komt ons land bijzonder gunstig
te voorschijn. In de Zeepost van 30 Jan. l.l. komt b.v. een statistiek voor van het
p a s s a g i e r s v e r k e e r t e N i e u w -Yo r k , wat betreft het aantal aangekomen
passagiers in 1912. Van de 33 verschillende lijnen, welke te Nieuw-York passagiers
ontschepen, komt de H o l l a n d -A m e r i k a L i j n voor als No. 7 op de lijst met
totaal 52.488 passagiers! Voor de 1 e k l a s s e p a s s a g i e r s staat deze maatschappij
zelfs te boek als No. 6.
Wat betreft het a a n t a l s t o o m s c h e p e n d a t t e N i e u w -Yo r k
b i n n e n k o m t , vinden we uit het economisch verslag over 1910 door den Consul1) Zie Ned. Zeewezen 1911 bladz. 349.
2) Zeepost van 20 Maart 1913.
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Generaal J.R. Planten te Nieuw-York uitgebracht, dat o n s l a n d daarop voorkomt
als No. 5. Engeland, Duitschland, Amerika en Noorwegen gaan ons nog voor.
Dat het verder al onze Stoomvaartmaatschappijen goed gaat, blijkt uit de
d i v i d e n d e n , welke thans worden uitgekeerd. Zelfs bij de gewone
vrachtvaartmaatschappijen ziet men daarvoor in den laatsten tijd telkens, in de
dagbladen getallen aangeteekend van 10, 12, 15 en zelfs meermalen van 20 procent!1)
Hoewel mij er geen statistiek van bekend is, dient nog vermeld te worden, d a t
N e d e r l a n d a l s e x p e r t o p h e t g e b i e d v a n d e z e e -s l e e p v a a r t
bovenaan s t a a t . Zeer vele malen is het voorgekomen, dat Nederl. zee-sleepbooten
buitenlandsche schepen of dokken met buitengewoon succes gesleept hebben van
de eene naar de andere buitenlandsche haven, meermalen zelfs tot over afstanden
grooter dan 10.000 mijlen! In dit tijdschrift werd reeds dikwijls de aandacht gevestigd
op dit moeilijk bedrijf, dat met zoo'n prachtig succes door Nederlanders wordt
uitgeoefend. (Zie Ned. Zeewezen 1912, blz. 220, 302, 342, 359 en 387). Aan het
eind van de laatstgenoemde beschrijving (op blz. 388) komt dan ook voor... ‘w i j
verheugen ons, dat Nederland in deze bijzondere tak van
s c h e e p v a a r t e e n d o o r a l l e z e e v a r e n d e n a t i ë n e r k e n d e eerste
p l a a t s i n n e e m t .’
Lest best moet hier nog aangestipt worden, dat de N e d e r l a n d s c h e
K o o p v a a r d i j een b i j z o n d e r g o e d e n n a a m i n h e t b u i t e n l a n d heeft,
en dat de bekwaamheid onzer gezagvoerders en scheepsofficieren zeer hoog staat,
gezien het zeer kleine aantal scheepsrampen op onze vloot in vergelijking met het
buitenland.
Op Rusland na heeft ons land de minste verliezen gehad.
O n z e k o o p v a a r d i j v l o o t komt op de lijst der verongelukte schepen met
d e m i n s t e v e r l i e z e n voor.

Uit het Jaarverslag der Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’.
De geschiedschrijver der Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’ had tot nog toe
telken jare en heeft ook ditmaal weder het groote voorrecht, te kunnen wijzen op
toenemenden bloei en vermeerderde levenskracht, in de allereerste plaats en op
afdoende wijze sprekende uit aanwas van het ledental, thans 370 bedragende. Voor
dezen aanwas heeft de Vereeniging allereerst haren volijverigen tweeden schrijver
F.R. Coers F.Rzn. dankbaar te zijn, die voor het streven der Vereeniging met
buitengewone volharding en zelfverloochening werkzaam is.
Onder het goede, waartoe besloten werd, mag zeker wel genoemd worden de
aanbieding, van een volledig stel van het ‘Liederboek van Groot-Nederland, verzameld
door F.R. Coers F.Rzn.’, aan ieder der Nederlandsche trans-Oceanische
stoomvaartlijnen, ter plaatsing ten gebruike der reizigers op een van haar
passagiersbooten.
Ten hoogste heeft het ons verblijd, dat 's Lands Regeering gevolg gaf aan onze
opwekking, om, evenals wij zelve doen, de uitgaaf der liederen van Groot-Nederland
1) Zie Ned. Zeewezen 1911 bladz. 111.
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door den heer Coers te steunen door het nemen van een abonnement voor 100
exemplaren.
De Minister van Binnenlandsche Zaken doet telkens liederen van Groot-Nederland,
verzameld door F.R. Coers F.Rzn., verzenden aan de Rijkskweekscholen voor
onderwijzers en voor onderwijzeressen, den Minister van Marine, het Departement
van Binnenlandsche Zaken, de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, de
Bibliotheken der Rijks Universiteiten te Utrecht, Leiden en Groningen, de Bibliotheek
der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium voor
Muziek te 's-Gravenhage, het Conservatorium der Afdeeling Amsterdam van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst te Amsterdam, alle Rijks hoogere
burgerscholen en aan alle gemeentelijke Gymnasia.
Voor het overige werden onze financieele krachten grootendeels in beslag genomen
door het abonnement onzerzijds op gezegde liederenbundels, waarvan in den loop
van het Vereenigingsjaar aan de leden konden worden toegezonden:
Drinkliedjes; Onbekende liederen uit den ‘Nederlandtsche Gedenckclanck’ van
Adrianus Valerius, 2de tot 4de reeks; Volksliederen van Zuid-Afrika;
Studentenliederen.
Coers' Liederkoor en Coers' Liederkwartet gaven in dit Vereenigingsjaar
verscheiden levensteekenen. Tal van keurige liederen uit onzen alouden, rijken
liederschat werden voorgedragen. Zij verwierven steeds den ouden bijval.

Vlaanderen
De Vlaamsche Beweging en de Duitschers.
Hoe dikwijls hebben wij niet van wege de vijanden van onze beweging moeten
hooren dat Flamingantisme en Pangermanisme één zijn, dat de Vlaamsche Beweging
een onderdeel uitmaakt van de Alduitsche Beweging, dat onze strijd met Duitsch
geld, Duitschen invloed, Duitsche sympathieën gesteund wordt. Dit alles werd steeds
op des te hoogeren toon gezegd en met des te breedere gebaren verkondigd, naarmate
men meende daardoor de aandacht af te leiden van soortgelijke practijken, waaraan
juist Frankrijk zich ten behoeve van onze Franschgezinde vijanden hier te lande en
ten nadeele van onzen strijd bezondigt.
Hoe vaak werden die onnauwkeurigheden, - om geen sterker woord te gebruiken,
- reeds niet weerlegd! Hoe dikwijls hebben wij de vijanden van onze taal en van
onzen stam reeds niet uitgedaagd om slechts door een enkel feit hun beweringen te
staven! Steeds is men ons het antwoord schuldig gebleven. Maar dat belette hen niet
om voort te gaan de bewuste legende van de Duitsche tusschenkomst in onze
beweging te verspreiden. Onderdanige dienaars van Duitschland dat waren en dat
bleven de Vlaamschgezinden, en als onze tegenstrevers gedurfd hadden, dan hadden
zij ook gaarne gezegd, - misschien dachten zij het wel, - betaalde knechten. Wanneer
wij strijden om onze Nederlandsche taal te verheffen, dan doen wij dat om Duitschland
genoegen te verschaffen, wanneer wij ons beijveren om wat meer rechtvaardigheid
te doen heerschen voor ons volk, dan gebeurt dit omdat Duitschland het zoo gaarne
heeft, wanneer wij trachten een Hoogeschool in eigen taal te verwerven, dan is dat
alleen omdat Duitschland het vraagt! En voor zoo een onderdanigheid aan onzen
Germaanschen Oosterbuur blijven de belooningen natuurlijk niet uit: al de leiders
van de Vlaamsche Beweging wandelen met de kenteekenen van den Pruisischen
adelaar in hun knoopsgat rond, van eerste, tweede, derde of vierde klasse, naar gelang
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van de grooter of kleiner diensten aan Duitschland bewezen! Vlaamsche
kunstondernemingen worden met Duitsche marken in het leven gehouden! Vaak
gebeurt het dat een vergadering van Vlaamschgezinden met de aanwezigheid van
Duitsche ministers vereerd wordt. En nu weer, ter gelegenheid van
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de Gentsche tentoonstelling heeft een Duitsche minister in den Reichstag verklaard,
dat Duitschland alleen zijn deelneming heeft verleend om de Vlaamsche Beweging
te helpen bevorderen!
O, ironie van de menschelijke leugen! De Vlaamsche Beweging gesteund door de
Duitschers! Wij zouden veeleer kunnen beweren, dat de Duitschers al bijna even
weinig sympathiek tegenover ons staan als de Franschgezinden! Zij voelen niets voor
onzen strijd, zij voelen niets voor ons streven, zij voelen niets voor onze taal, zij
voelen niets voor ons volk, zij voelen niets voor onze beschaving, zij voelen niets
voor onze geschiedenis. Dat onderdeel van den grootten Germaanschen stam laat
hen volkomen onverschillig. Wij zullen daarvan hier de oorzaken niet opdiepen,
doch alleen maar het feit vaststellen.
En anderzijds zouden wij van de Vlaamschgezinden kunnen verwachten, - altijd
als wij geloof moeten hechten aan den innigen band, dien onze tegenstrevers in hun
verbeelding tusschen Vlamingen en Duitschers scheppen, - dat zij overloopen van
sympathie voor de Germanen en dat de Germaansche beschaving haar stempel gedrukt
heeft op hun denken en voelen.
Zij, die zoo iets staande houden, kennen onze menschen al bitter weinig.
Willekeurig of niet zijn de besten onder ons, naast wat zij uit hun eigen ethnografische
bron hebben geput, het meeste verschuldigd aan de Fransche cultuur. Op weinig
uitzonderingen na, is het de Fransche beschaving en de Fransche letterkunde die zij
zich vooral hebben eigen gemaakt onder de vreemde beschavingen en letterkunden,
en wat zij van de Germaansche in het algemeen en van de Duitsche in het bijzonder
af weten, dat is maar een schijntje.
En een klinkend bewijs van de weinige sympathie der Duitschers voor ons en onze
taal kunnen wij vinden, wanneer wij even de leerprogramma's van de hier te lande
bestaande Duitsche scholen in oogenschouw nemen. Wanneer ergens, dan zou toch
wel daar de gelegenheid zijn om te toonen, dat zij met ons sympathiseeren.
Welnu op de Duitsche school te Brussel is het Nederlandsch facultatief, zooals
het Grieksch. In de ‘Vorschule und Realgymnasium’ wordt het in acht klassen
gedurende 16 uur per week onderwezen voor hen die willen, en in de ‘Höhere
Mädchenschule’ gedurende 14 uur in zeven klassen. Doch in de eerstgenoemde
afdeeling wordt het Latijn gedurende 39 uur in 8 klassen, het Fransch gedurende 64
uur in 12 klassen, het Engelsch gedurende 24 uur in 6 klassen aangeleerd.
Op de Duitsche school te Antwerpen is het onderwijs van het Nederlandsch nog
vrij wat minder: in een enkele klasse, zoowel in de jongens- als in de
meisjes-afdeeling, wordt het 3 uur per week onderricht. Wij zullen het maar zoo
noemen! Doch in de eerste afdeeling wordt in 12 klassen 91 uur Fransch en in 6
klassen 24 uur Engelsch onderwezen; en in de in de tweede plaats genoemde afdeeling
zijn die getallen wederzijds 88 en 24.
De heerschende opvatting is, dat als de kinderen maar wat practisch Vlaamsch
kennen (van Nederlandsch is hier natuurlijk geen sprake), om zich in het dagelijksche
leven met een knecht, een meid of een werkman te kunnen onderhouden, het meer
dan voldoende is. Van een degelijk onderricht der taal geen kwestie; van een kennis
der Nederlandsche letterkunde geen zweem; van een bekend maken der
Groot-Nederlandsche beschaving geen spoor. Wonende te midden van een volk, dat
tot hun eigen stam behoort, kennen zij niets van de taal en de geschiedenis van dat
volk en verlangen zij er niets van te kennen. Wij geven gaarne toe, dat op die scholen,
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waar Duitsch en Fransch grondig onderricht moeten worden, de toestand moeilijk
is. Doch daartusschen en de verwaarloozing die ons van wege de Duitschers te beurt
valt, ligt een heele afstand.
Beschouwen wij daarnaast den uurrooster van de ‘Ecole française’ te Brussel,
waarvan de aard ons toch in den grond vijandelijk is, dan zien wij integendeel, dat
daar in den ‘cours moyen’ zoowel als in den ‘cours supérieur’ van de ‘section
primaire’, wanneer de kinderen van 8 tot 12 jaar oud zijn, Nederlandsch wordt
onderwezen. In de ‘section moyenne’, bestaande uit drie leerjaren (ouderdom 12 tot
15 jaar), is het onderricht van onze taal gedurende 2 uur per week facultatief, maar
bestaat toch.
En in het ‘Lycée d'Anvers’, een onderwijs-instelling, waarvan de strekking ons
volstrekt vijandig is, merken wij hoe er onze taal wordt aangeleerd in het derde en
vierde studiejaar van de ‘section préparatoire’, terwijl in de ‘section des humanités’,
de ‘section scientifique’ en in de ‘section commerciale’ twee uur per week
Nederlandsch wordt onderwezen in al de klassen, met een totaal van 42 uur per week
in 21 klassen, terwijl die getallen voor het Duitsch en voor het Engelsch respectievelijk
52 en 44 bedragen.
Dit wordt niet gezegd als een bewijs van de sympathie die men in deze middens
voor onze taal koestert. Het toont alleen aan dat men daar zelfs beseft, dat onze taal
een practisch nut oplevert of kan opleveren.
Van Duitschers echter zou men meer en beter kunnen verwachten. Van hen zou
men kunnen verlangen, dat ook het gevoel in aanmerking kwam. Doch juist daarvan
staan wij verre af. En wanneer onze tegenstrevers nogmaals met de bewering voor
den dag komen, dat Duitschland onze beweging steunt, dan zullen wij hun de hooger
vermelde feiten aanhalen, die misschien beter dan wat ook juist het tegendeel
bewijzen.

Uit het Jaarverslag van Groep België.1)
Het jaarverslag bepaalt zich hoofdzakelijk tot een overzicht van het werken der
Takken.
Hier volgt een uittreksel:
A a l s t , een verdienstelijke Tak, onder moeilijke omstandigheden geboren; onder
moeilijke omstandigheden gegroeid; maar die door zijn degelijken arbeid flink zijn
plaats onder de zon heeft veroverd en nu vast in die provinciestad, die zich voorheen
niet onderscheidde door breedheid van denken, breedheid van opvatting, algemeene
waardeering geniet, zoo van burger als van stedelijke overheid.
Terwijl Ta k A n t w e r p e n , de machtigste onzer Takken, beschikkend over de
ruimste beurs, het grootst getal leden en het meest opofferende arbeidskrachten
tellend, opgericht in de stad waar het Vlaamsche leven den normalen toestand het
meest nabij komt, als voorbeeld mag gelden van wat een plaatselijke Afdeeling van
het A.N.V. beteekenen kan, wijzen wij met evenveel fierheid en zoo mogelijk nog
dankbaarder ontroering op Tak C h a r l e r o i die, in den meest ongunstigen toestand,
in het meestal vijandig gezinde Walenland er in geslaagd is een reservefonds te
stichten, waarvan de intresten voldoende zijn om jaarlijks een viertal voordrachten
1) Het volledige jaarverslag is in geschriftvorm op de tentoonstelling te Gent verkrijgbaar. Red.
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met lichtbeelden, evenveel liederavonden en boekentombola's in te richten, zoodat
het stoffelijk leven van Tak Charleroi verzekerd is.
Wat Tak Antwerpen betreft, zijn lijvig jaarverslag geeft, zij het dan nog beknopt,
een overzicht van de talrijke werkzaamheden van zijn algemeen bestuur en van zijne
vele onderafdeelingen.
Was het werk onzer andere Takken niet zoo veel omvattend, toch mogen zij, die
er zich voorspanden, met voldoening op het verleden jaar terugzien.
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Ta k B r u g g e , die een honderdtal leden telt, richtte voordrachten in door Dr.
Hansen, R. de Cneudt, Dr. De Gruyter en H. Verriest; zond verzoekschriften naar
het Gemeentebestuur, bewerkte de stichting van een ‘Vlaamsch Huis’, werkte flink
tot het bekomen van Vlaamsche regimenten en richtte eene leestafel in.
Ta k B r u s s e l , wiens ledental de 300 nog niet bereikt, deed in de verfranschte
hoofdstad uitstekend werk. Het dichtst van al onze Takken in de nabijheid onzer
Statenkamers, was hij ook aangewezen om een oog in 't zeil te houden bij de
benoemingen in de verschillende Ministeries en kwam dikwijls met goed gevolg op
tegen de benoeming van Nederlandschonkundige beambten, die men wilde doen
doorgaan voor Nederlandschkennenden in het Ministerie van Posterijen, Telegraaf,
Spoor. Ook aan den Minister van Rechtswezen werden in dit opzicht verzoekschriften
gezonden, en over die van Landbouw en Openbare Werken werd een waakzaam oog
gehouden. Het bestuur verzond honderden brieven en van hem gingen 3300 gedrukte
stukken uit.
Aan de leden werden bovendien een viertal mooie Vlaamsche feesten aangeboden.
Het in 1881 gestichte kunstgenootschap ‘De Distel’. is de Letterk. Afdeeling van
Tak Brussel geworden. Het Kunstverbond, het Muziekfonds, de Liederavonden voor
het Volk en het Legercomiteit werden door Tak Brussel gesteund.
Ta k K o r t r i j k richtte een 10-tal feestavonden en voordrachten in. Hij richtte een
Consciencefeest en Guldensporenfeesten in en gaf geldelijken en daadwerkelijken
steun aan de uitstekende letterkundige voordrachten, die met goedwillige medewerking
van het Gemeentebestuur op het stadhuis plaats hadden en telkens een 200-tal
toehoorders lokten.
De G e n t s c h e Ta k trad op tot verdediging onzer taalrechten op de
Wereldtentoonstelling van 1913. Met het N.V.V. te zamen had eene afvaardiging
van ons Verbond eene samenkomst met het bestuur der Tentoonstelling. Later werd
deze werking overgenomen en op grootsche schaal uitgebreid door het Vlaamsch
Handelsverbond, doch de bestuursleden van Tak Gent houden voort een oog in 't
zeil en brengen het Vlaamsch Comiteit voor de Tentoonstelling op de hoogte, wanneer
iets niet in den haak is.
De Gentsche Tak is vertegenwoordigd in de S t u d i e -C o m m i s s i e , die de
gegevens verzamelt aangaande het gebruik onzer taal in den inwendigen dienst der
openbare besturen, tot voorbereiding van eene wet, welke de taalrechten der
Vlamingen in die besturen zou vrijwaren.
De verfransching in de gemeentediensten vraagt van al de Gentsche leden een
voortdurenden strijd: terugzending van Fransche kwijtschriften, gedurig protest enz.
Er wordt nu eene verzameling aangelegd van al de stukken, die ons taalrecht
verkrachten.
Ta k M e c h e l e n richtte vele kunstavonden in.
Op 21 April vierde deze Afdeeling haar 10-jarig bestaan en in eene feestvergadering
werd hulde gebracht aan Dr. P. Tack, den inrichter en de ziel der Afdeeling.
Het Grievencomiteit, afdeeling gesticht op 27 April, verleende zijn hulp aan het
Vl. Comiteit voor de tentoonstelling te Gent, door het doen bijtreden van kringen en
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door het verzamelen van stukken. Door hare bemiddeling werden reeds verscheiden
taaltoestanden verbeterd. De Liederavonden voor het Volk hadden elken Woensdag
plaats.
Ta k T u r n h o u t nadert de 100 leden; houdt 14-daagsche vergaderingen, had eene
welgelukte voordracht, werkte door het inrichten van een meeting, het zenden van
afvaardigingen en anderszins mede tot de uiting van het Vlaamsch leven en wist in
deze stad de Snieders- en Consciencefeesten uitstekend te doen gelukken.
In den loop van het jaar schoten drie nieuwe Takken uit den nu achttienjarigen boom:
Aarlen, Ninove en Luik. In het verre Aarlen wonen een klompje Vlamingen, die het
oude Vlaanderen niet ontrouw wilden worden; zij zullen nu des te minder geneigd
zijn stam en taal te verzaken, daar er nu bestendige voeling ontstaan is met het
vaderland. Ninove gaf al dadelijk blijk van leven.
Wat Luik betreft, daar wordt weinig van gehoord en daar zal het werk anders
moeten aangepakt worden, wil het niet zijn een doodgeboren kind.
De Groep zelf ging vooruit. Zij telde 2207 leden tegen 2037 in 1911. De toestand
der kas blijkt uit de aan de stemgerechtigde afgevaardigden toegezonden balans: aan
ontvangsten fr. 11.366.15; aan uitgaven fr. 10.942.07; zoodat er een batig slot was
van fr. 424.08.
Het bestuur sloot zich aan bij de hulde gebracht aan verdienstelijke Vlamingen:
den grijzen nestor der Beweging, M a x R o o s e s ; de niet minder grijze maar nog
flinke V i r g i n i e L o v e l i n g ; den degelijken kenner onzer volksgebruiken
A u g u s t d e C o c k en den man van de University Extension, Dr. P i e t e r Ta c k ,
wiens beeltenis Neerlandia bracht met een warme waardeering van het vele goede
door hem op dat gebied gesticht; ook nog bij de hulde gebracht aan D r . I s i d .
B a u w e n s , den stoeren ontwerper en voltrekker van het N e d e r l . G e n e e s k .
Wo o r d e n b o e k .
Het bestuur steunde met toelagen: H e t 3 d e G r o o t n e d e r l a n d s c h
Studenten-Congres te Leuven, de Leidsche Vacantieleergangen, de uitgave van een
propaganda-vlugschrift, uitgegeven door de Vlaamsche Stads- en Staatsbedienden,
de Antwerpsche Leger-Commissie en de Fransch-Vlaanderen Commissie, waardoor
het vruchtbaar werk verleden jaar aldaar door Dr. Borms verricht, mogelijk geweest
is.
Wij traden met goed gevolg op om bedienden te beschermen, die om hun
verkleefdheid aan hunne taal bedreigd werden. De heer Peeren, die zoo karaktervol
opkwam voor het Vlaamsche recht in den inwendigen dienst, erkent dankbaar den
steun van het Verbond. Doch hier moet vooral hulde gebracht worden aan
volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert voor de onvermoeide krachtdadigheid,
waarmede hij den braven Peeren ter zijde stond.
Met goed gevolg bestreden we de overtredingen der wet van 1878 door de Takken
van Bestuur. Zoolang Minister Helleputte aan 't hoofd van Spoorwegen, Posterijen,
Telegrafen stond, hebben we in dit Departement krachtig kunnen werken tot
bevordering van het gebruik van onze taal. Nu hij aan het Hoofd staat van Openbare
Werken en Landbouw, werken we alweer in dit Departement met goed gevolg.
Op het gebied van Stamverkeer zijn we werkzaam geweest door het bevorderen
van kinderruil tusschen Noord en Zuid.
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Vlaanderen wordt thans ook wel eens bezocht door ver wonende stamgenooten.
Dit was in den voorgaanden zomer het geval met de vertegenwoordigster van het
Verbond te Claremont in West-Australië, mevr. A. Semmens, die met haar echtgenoot
o.a. Gent bezocht. Hare brieven getuigen, dat ze van haar reis door Vlaanderen veel
genoten heeft. Ook deze betrekkingen wenschen we drukker. Het kan niet anders
dan sterkend werken, wanneer menschen, die in verschillende oorden van de wereld
streven naar hetzelfde ideaal, elkander ontmoeten.
In Belgisch-Kongo gaat ons ledental langzaam vooruit. Te langzaam. Wij weten
niet waaraan het ligt, maar het wil ons voorkomen, dat Vlamingen. wanneer ze ginder
aanlanden, op eens met lamheid geslagen worden; of dat in dat land papier noch
pennen voorhanden zijn. We mogen evenwel van ieder-

Neerlandia. Jaargang 17

133
een geen kwaad spreken en moeten de medewerking van de heeren Achten,
Leopoldstad, D'Hondt, Pweto, Van Hyfte, Pweto, Lodewyckx, Elisabethstad, prijzen.
Wij hebben gesproken over den arbeld verricht door onze Antwerpsche
Legercommissie. In aansluiting daaraan moeten we nog mededeelen, dat de
inlichtingen over inrichting van het Zwitsersch leger en taaltoestanden daarin, waarvan
volksvertegenwoordigers goed gebruik hebben kunnen maken bij de bespreking van
de Legerwet, de vrucht zijn van goede betrekkingen in Zwitserland aangeknoopt.
Deze zijn ook in een ander opzicht vruchtbaar geweest, daar ze er toe geleid hebben
om ons in de Zwitsersche pers verkeerde voorstellingen omtrent onzen taalstrijd te
laten tegenspreken. Dit was het geval in de B a s l e r N a c h r i c h t e n en de
Z ü r i c h e r Z e i t u n g . Aan den anderen kant licht nu de heer Van Laer geregeld
het Duitsche publiek in België en Holland voor omtrent onzen taalstrijd in de
D e u t s c h e Wo c h e n z e i t u n g f ü r d i e N i e d e r l a n d e u n d B e l g i e n .
H. MEERT.

Oost-Indië.
Jaarverslag van Groep Nederl.-Indië.
L e d e n t a l . Het aantal leden van de Groep is in het verslagjaar wederom toegenomen
en wel van 1116 op ulto. December 1911 tot 1200 op ulto. December 1912.
Ofschoon de zuivere toeneming niet zoo heel groot genoemd kan worden, is zij
toch reeds belangrijk in een land als Indië, waar zoovelen komen en gaan en waar
zoo weinig blijvers aangetroffen worden. In het verslagjaar vertrokken 118 leden,
d.i. ruim 10% naar Europa (de meesten echter gingen over aan Groep Nederland,
zoodat zij voor het Verbond niet allen verloren gingen), terwijl 112 of mede 10%
voor het lidmaatschap bedankten of om andere redenen afgevoerd moesten worden.
Deze groote vermindering van leden werd gelukkig weer in evenwicht gebracht
door de toetreding van 323 nieuwe, of ruim 30% van het aantal leden op ulto. 1911.
Uit dit feit blijkt, dat er nog voldoende belangstelling in Indië bestaat voor ons streven.
G e l d m i d d e l e n . Aan bijdragen werd in het verslagjaar een bedrag van f 2997.73
ontvangen.
Ve r g a d e r i n g e n . In het verslagjaar werden door het Groepsbestuur 6
vergaderingen gehouden, w.o. één n l. die van 1 Juni 1912, met de afgevaardigden
der Afdeelingen Batavia, Buitenzorg en Semarang en die van 13 November met
onzen afgevaardigde in het Hoofdbestuur, den heer Mr. C.Th. van Deventer, welke
laatste vergadering mede bijgewoond werd door afgevaardigden van de Afdeelingen
Batavia en Buitenzorg. Behalve bedoelde vergaderingen kwam het Dagel. Bestuur
bijeen zoo dikwijls dit noodig was.
N e d e r l a n d s c h e v o l k s l e e s g e z e l s c h a p p e n . Aan de oprichting en
instandhouding van deze zoo nuttige instellingen kon weer flinke steun worden
verleend.
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Door de Afdeeling Semarang werd een nieuw volksleesgezelschap opgericht, dat
zich al dadelijk in eene groote belangstelling verheugen mocht. Voor de
oprichtingskosten schonk het Groepsbestuur eene som van f 100.-, terwijl nog eene
jaarlijksche subsidie van f 25.- gegeven werd.
De volksleesgezelschappen te Batavia en Buitenzorg ontvingen dit jaar naast de
jaarlijksche subsidie van f 25.- nog elk eene gift van f 25.-; ook aan de
Boeken-Commissie te Rotterdam werd gelijke gift verstrekt.
Aan de Regeering werd eene subsidie van f 2000.- 's jaars gevraagd voor de
oprichting van nog meer en de instandhouding van de reeds bestaande
volksleesgezelschappen.
Deze nuttige instellingen worden andermaal in de gunst der leden aanbevolen.
Behalve geldelijke steun, vormen uitgelezen Hollandsche romans en andere
boekwerken steeds welkome geschenken, welke te allen tijde opgezonden kunnen
worden aan den Groepssecretaris, dan wel rechtstreeks aan de Commissarissen voor
bedoelde volksleesgezelschappen te Batavia, Buitenzorg en Semarang.
L i c h t b e e l d e n c o m m i s s i e t e B u i t e n z o r g .AandeLichtbeeldencommissie
te Buitenzorg kon eene subsidie van f 50.- verleend worden, terwijl op verzoek van
het Groepsbestuur ook elk der Afdeelingen Batavia, Buitenzorg en Semarang bedoelde
Commissie eene jaarlijksche subsidie van f 25.- heeft toegezegd, zoodat zij thans
kan rekenen op eene vaste jaarlijksche inkomst van f 125.-. De in het bezit der
Commissie zijnde lantaarnplaatjes kunnen in bruikleen afgestaan worden aan
Afdeelingen, Groepsvertegenwoordigers, Vereenigingen, inrichtingen van onderwijs
enz. Men wende zich tot het verkrijgen der lichtbeelden tot den commissaris der
Commissie, Dr. M. Kerbosch te Buitenzorg, aan wien ook voor het maken van
lantaarnplaatjes geschikte cliché's gezonden kunnen worden.
O p r i c h t i n g n i e u w e A f d e e l i n g e n . Door de ijverige bemoeiingen van de
heeren Mr. A.B. Cohen Stuart, voorzitter der Afd. Buitenzorg en W. Lubberink, te
voren Groepsvertegenwoordiger te Bandoeng, werd ter laatstgenoemde plaatse eene
nieuwe Afdeeling opgericht.
Pogingen om ook elders nieuwe Afdeelingen te vormen hadden, jammer genoeg,
geen succes.
Toch zijn er nog zeer vele plaatsen in Indië waar genoeg leden aanwezig zijn om
een Afdeeling te vormen, zoo b.v. Soerabaja, Djokdjakarta, Madioen, Cheribon,
Magelang, Soekaboemi, Padang, Medan, Koeta Radja, Balikpapan, Makasser enz.
Heeren Groepsvertegenwoordigers en leden wordt het groote belang van Afdeelingen
onder de aandacht gebracht. Alleen door krachtige Afdeelingen, de steunpilaren der
Groep, kan doel en streven van het A.N.V. naar behooren bereikt, en kan veel
maatschappelijk werk gedaan worden, terwijl goede Afdeelingen in de eerste plaats
in het belang der leden zelve kunnen werken.
De oprichtingskosten worden, zoolang de Groepskas dit toelaat, vergoed, terwijl
almede dadelijk geldelijke steun gegeven kan worden voor de oprichting van
volksleesgezelschappen en boekerijen.
Het A.N.V. bloeie in Indië door krachtige, goed georganiseerde Afdeelingen;
mogen Groepsvertegenwoordigers en leden er toe medewerken nieuwe Afdeelingen
te vormen.
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Ve r z e n d i n g N e e r l a n d i a . Dank zij de goede zorgen der Hollandsche
administratie werd geen vertraging ondervonden in de verzending van Neerlandia
uit Europa, deze geschiedt thans regelmatig met de mailstoomers; het maandblad is
binnen zes weken na de verschijning in Indië.
We r f b o e k j e . In het verslagjaar werd besloten een nieuw werfboekje uit te geven.
Dit werkje ziet er frisch en net uit, men make er een ruim gebruik van. (Aanvragen
te richten tot den Groepssecretaris).
T r o p i s c h N e d e r l a n d . Op de met de Afdeelingsafgevaardigden gehouden
jaarlijksche bijeenkomst werd door de Afd. Buitenzorg het voorstel gedaan weder
een eigen orgaan in het leven te roepen.
Het Groepsbestuur meende echter om verschillende
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redenen, en wel voornamelijk van geldelijken aard, dit voorstel niet in zijn geheel te
moeten overnemen.
De wenschelijkheid erkennende om belangrijke berichten en mededeelingen eerder
ter kennis van de leden te brengen dan mogelijk is door middel van Neerlandia,
besloot het Groepsbestuur de uitgifte van een tijdschrift, dat zich o.m. ook aan de
belangen van Groep Indië van het A.N.V. zou wijden, te steunen, door het geven
van eene bijdrage van f 500.-.
Een uit het Groeps- en het Afdeelingsbestuur te Buitenzorg gekozen
redactie-commissie, aan welke algeheele vrijheid van handelen, zoomede het
voortdurend recht van aanvulling werd toegekend, besloot daarop een maandschrift
uit te geven, aan hetwelk de naam van ‘Tropisch Nederland’ gegeven werd. De
abonnementsprijs bedraagt voor leden van het A.N.V. f 2.-, voor niet-leden f 4.- 's
jaars en is zoo laag gesteld, opdat elk lid zich op het tijdschrift zal kunnen abonneeren.
Waar dit maandblad voornamelijk gewijd zal zijn aan de Nederlandsche
stambelangen in Tropisch Nederland, zal het zich ongetwijfeld mogen verheugen in
de belangstelling van vele leden der Groep.
S t u d i e f o n d s e n . In het verslagjaar besloot het Groepsbestuur de studiefondsen,
die zich o.m. ten doel stellen jongelieden ter verdere voortzetting hunner studiën
naar Nederland te zenden, in dit hun streven te steunen door een jaarlijksche bijdrage.
Hiervoor kwamen in de eerste plaats in aanmerking het studiefonds Midden-Java
en dat voor onbemiddelde leerlingen te Batavia, welke fondsen verleden jaar voor
hetzelfde doel een subsidie aan de Regeering hebben gevraagd, welk verzoek door
het Groepsbestuur werd ondersteund.
Ook het studiefonds te Kota Gedang, dat reeds eenige Inlandsche onderwijzers
naar Nederland had gezonden, ontving een jaarlijksche bijdrage, terwijl mede besloten
werd de te Batavia opgerichte vereeniging S.o.v.i.a., welke zich ten doel stelt de
studie van Inlandsche meisjes aan de Inlandsche artsenschool te Weltevreden te
bevorderen, te steunen met een gift van f 25.-.
Steun aan andere nuttige instellingen en vereenigingen.
Waar ook de Indische Universiteitsvereeniging en de Vereeniging Boedi Oetomo
veel voor het onderwijs in Indië doen, werd besloten ook deze met een jaarlijksche
bijdrage te steunen.
‘Ons Hollandsch Blaadje’ een voor eerstbeginnende, Hollandsch sprekende,
Inlanders uitgegeven weekblad, ontving wederom een gift van f 25.-.
Voorts is het Groepsbestuur in het verslagjaar nog lid geworden van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. De aandacht van de Afdeelingsbesturen
werd door toezending van de door genoemde vereeniging uitgegeven boekwerkjes
gevestigd op het vele en goede maatschappelijke werk dat door die vereeniging reeds
tot stand is gebracht en die Afdeelingsbesturen aangezocht het streven van de Mij.
t.N.v.h. Alg. mede te steunen door toetreding als lid.
Geldinzameling voor Bonaire en Aruba.
Nadat uit het Oct.-nr. van Neerlandia bekend was geworden, hoe onze stamgenooten
in de West, voornamelijk op de door de natuur zoo misdeelde eilanden Bonaire en
Aruba, door algeheele mislukking van den oogst door hongersnood geteisterd werden,
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besloot het Groepsbestuur wederom een geldinzameling te houden. Hiervan werd
mededeeling gedaan in alle Indische dagbladen. Tot dusver werd een bedrag van
ruim f 500.- ontvangen.
Va n D e v e n t e r -a v o n d . Op de met den afgevaardigde in het Hoofdbestuur, den
heer Mr. C.Th. van Deventer gehouden vergadering in de maand Nov. 1912, werd
een zeer belangrijk onderwerp besproken, n.l. de vraag op welke wijze een goede
samenwerking tusschen de verschillende rassen in Indië zou kunnen worden
verkregen. De heer Van Deventer deelde o.m. mede, dat hem op zijn jongste reis
door de voornaamste deelen van den Archipel was opgevallen de drang naar onderwijs
bij bijna alle bevolkingsgroepen. Dit onderwijs te leiden en te blijven houden in
Nederlandsche banen moest een zorg uitmaken van Groep Indië en zou kunnen
geschieden door de Regeering te steunen in haar streven om de Indische bevolking
goed en degelijk onderwijs te geven. Voorts zou het A.N.V. er vooral veel toe kunnen
bijdragen een associatie van Oost en West te bevorderen. Een middel hiertoe zou
kunnen zijn de Europeesche leden op te wekken tot meerderen omgang met den
ontwikkelden Inlander, waardoor onderlinge waardeering van beide rassen zou
kunnen ontstaan.
Het Groepsbestuur besloot in de aangegeven richting werkzaam te zijn.
Door den ondervoorzitter werd nog voorgesteld den heer Van Deventer in de
gelegenheid te stellen een gezellige bijeenkomst te houden met de leerlingen van de
Inl. Rechtsschool, de Inl. Artsenschool en de Inl. Militaire school. De naar aanleiding
van dit voorstel kort daarop gegeven Van Deventer-avond werd druk bezocht en
slaagde uitnemend.
Houden van lezingen, geven van gezellige avonden.
Door de Afdeelingen Batavia, Buitenzorg en Semarang werden wederom
verscheidene gezellige avonden voor de leden georganiseerd, terwijl ook eenige zeer
belangwekkende lezingen gehouden werden. De Afd. Buitenzorg zorgde voor een
feestelijke viering van den Koninginnedag.
Ve r a n d e r i n g e n i n h e t G r o e p s b e s t u u r .
In het verslagjaar vertrokken naar Europa de leden van het Groepsbestuur Dr. R.
Broersma, Mr. Dr. W.M.G. Schumann en M.G. Hoekstra. Van Europa keerden terug
en namen weer in het Groepsbestuur zitting de heeren H.A. Kooy, eerelid en J.W.
Roessingh van Iterson, terwijl tot nieuwe leden benoemd werden Dr. W. van Lingen,
Dr. D.A. Rinkes, mevr. L.M. Hillen-Japikse en mevr. M.C. Kooy-Van Zeggelen.
Herkiezing van een afgevaardigde in het Hoofdbestuur.
Op het eind van het verslagjaar was het de beurt van den heer Mr. C.Th. van
Deventer om als afgevaardigde voor Groep Indië in het Hoofdbestuur af te treden.
De heer Van Deventer, die het laatst in Nov. 1912 te Weltevreden vertoefde op zijn
terugreis naar Holland werd in de met hem gehouden vergadering van het
Groepsbestuur en de Afdeelingsbesturen van Batavia en Buitenzorg bij acclamatie
als afgevaardigde herkozen. De heer Van Deventer aanvaardde de nieuwe benoeming.
Hem en onzen anderen afgevaardigden, n.l. de heeren H.D.H. Bosboom, J.M.
Pijnacker Hordijk en C.R. Bakhuizen van den Brink, zij onze warme dank gebracht
voor de behartiging onzer belangen in Nederland.
De Groepssecretaris:
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A.R. HAZENBERG.

Afd. Semarang.
't Jaarverslag over 1912 maakt melding van gehouden voordrachten door de heeren
F. Onnen, E. Verkade en A. Vogel; voorts van het ledental dat op 31 December 102
bedroeg (einde 1911 was het 103) en van de wisselingen in het bestuur.
Aanvang 1913 was dit als volgt samengesteld: de heeren Z. Stokvis en A.K.M.
Martis, voorzitter en penningmeester; mevr. M. Hoezoo, secretaresse; mevr. Corver
en de heeren F.W. Stapel en Dr. J.J. van Lonkhuyzen, leden.
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16 April hield Mr. Joekes een voordracht voor deze Afdeeling van het Alg. Ned.
Verbond over de denkbeelden van Professor Van Vollenhoven betreffende het
instellen van een internationale politie.
Na uitvoerig debat werd besloten, aan het Hoofdbestuur te verzoeken te willen
bewerken, dat de heer Van Vollenhoven afgevaardigd worde naar de Derde
Vredesconferentie.

Tropisch Nederland.
No. 4 bevat eenige vluchtige beschouwingen van M. naar aanleiding van het
v l o o t b e z o e k door eenige Verbondsleden gebracht aan een der in de buitenhaven
van Priok gemeerde schepen van het Indische eskader. Onder het hoofd I n d i s c h e
b e l a n g e n wordt door S. d e m a a t s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g v a n
I n d i ë , die in den laatsten tijd zoo'n hooge vlucht nam, overzien, en daaraan
vastgeknoopt eene opsomming van de punten, waarin het Verbond aan die
ontwikkeling eenigermate leiding kan geven. De rubriek Ta a l brengt ons een
weerlegging door den heer Z. Stokvis van in een vorig nummer geuite meening over
woordschikking.
Mevr. L.M. H.-J. verzorgde weder de rubriek K u n s t - e n We t e n s c h a p p e n ;
gewezen wordt, aan de hand van een Gids-artikel, op den invloed van Hemsterhuis,
e e n v e r g e t e n H o l l a n d s c h w i j s g e e r ; verder volgt boekbespreking.
S. wijdt eenige beschouwingen aan v r o u w e n b e w e g i n g e n a l g e m e e n
b e l a n g ; J. van Distel breekt een lans voor de b e v o r d e r i n g v a n e i g e n
n i j v e r h e i d , waarmede de rubriek O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n voor ditmaal
gevuld is.
Het m a a n d -o v e r z i c h t bevat weder ettelijke berichten en korte beschouwingen
van ‘Uitkijk’ van uiteenloopenden, doch dikwijls belangrijken aard.

Vereeniging Oost en West.
Onlangs verscheen weder een nummer van de volgreeks: S t a a t s - e n
partikuliere betrekkingen in onze overzeesche bezittingen,
uitgegeven door bovengenoemde Vereeniging en wel No. 8: D e a m b t e n a a r b i j
den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen in
N e d e r l a n d s c h -I n d i ë . In een der groote bladen werd deze nieuwe uitgave
welkom geheeten, als een der geregeld verschijnende, nuttige geschriften van
hoogergenoemde Vereeniging. Nu dit No. 8 bewerkt werd door den algemeenen
secretaris-penningmeester van ons Verbond, de heer N.J. Roelfsema, oud-inspecteur
van dien tak van dienst in Ned.-Indië, zullen wij maar volstaan met naar evenbedoelde
verwelkoming te verwijzen en ons daarbij aan te sluiten.
Het boekje is voor f 0.20 bij de firma Mart. Nijhoff en aan het Inlichtingskantoor
van Oost en West, Heulstraat 17 te 's-Gravenhage verkrijgbaar.

Buitenlanders in Nederlandsch-Indischen Staatsdienst.
Van een officier van gezondheid in Indië ontvingen wij een schrijven, waarin er op
gewezen wordt, dat het benoemen van buitenlanders in Staatsbetrekkingen als:
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houtvesters, ingenieurs, officieren van gezondheid gestadig toeneemt. Schrijver acht
dit niet in het belang van het Nederlandsche karakter, 't welk onze koloniën behoort
te kenmerken; ook meent hij dat de Nederlandsche wetenschap en nijverheid er door
geschaad worden en dat ons aanzien bij den Inlander, die zeer goed waarneemt, er
niet op vooruitgaat.
Als toelichting tot zijn meening deelt schrijver uit zijn ervaring mede: 1o. een geval
van een buitenlander-off. v. gezondh., die wetenschappelijke waarnemingen deed,
deze inzond en ten antwoord moest ontvangen dat in Nederl. werken het behandelde
onderwerp reeds voor lang en beter onderzocht was; uit beginsel nam die buitenlander
echter nimmer kennis van Nederl. wetenschappelijke werken ‘omdat daar toch nimmer
iets nieuws in (stond)’; 2o. een ander buitenlander-off. v. gezondh. wist den civiel
gezaghebber op den post, waar hij geplaatst was, over te halen tot het bestellen van
buitenlandsche geneesmiddelen, bestemd voor de bevolking der landstreek; 3o. een
derde collega, eveneens buitenlander, die hoewel reeds een jaar in Staatsdienst, geen
woord Hollandsch spreekt of schrijft, schreef zijne ziektegeschiedenissen in een
vreemde taal, terwijl zijne visa reperta in het Nederlandsch moesten vertaald worden
en de oppassers zijne bevelen en aanwijzingen niet verstonden.
Schrijver meent, dat de Regeering dergelijke toestanden laat voortbestaan, teneinde
verhooging van de salarissen in verschillende ambten uit te sparen, dat er zich wel
Nederl. jongelieden zouden aanmelden, indien de vooruitzichten beter waren, d.w.z.
hooger traktementen werden uitbetaald. Hij acht een krachtig protest noodig.
Naar aanleiding van hoogerbedoeld schrijven, moge een en ander worden opgemerkt.
Vooreerst wat betreft de toelichting zij aangeteekend, dat het ons voorkomt, dat
de schrijver niet gelukkig is geweest in zijne ervaringen met buitenlander-officieren
van gezondheid in Ned.-Ind. Staatsdienst. Tegenover het door schrijver in de eerste
plaats genoemde voorbeeld zij gesteld de ervaring van anderen, welke leert, dat vele
dier buitenlanders sieraden waren van het korps, dat velen dan ook den rang van
dirigeerend off. v. gezondh. behaald hebben en dat van een bekrompen opvatting
omtrent de wetenschap in Nederland bij hen nimmer iets bespeurd werd; tegenover
3o. zij gesteld, dat anderer ervaring op het punt van het gebruik der Nederl. taal door
buitenlanders in Ned.-Ind. Staatsdienst veel gunstiger is; verreweg de meesten dier
artsen drukten zich voldoende in de Nederl. taal uit. In de N.Ct. kwam onlangs een
schrijven voor, waarin werd melding gemaakt van twee buitenlander-ingenieurs, die
aan boord op weg naar Indië, alle moeite deden om Nederlandsch te leeren, zelfs
geregeld les kregen in die taal van een der passagiers, die genoegen in den leerlust
der jonge mannen had; dat voorbeeld geeft een geheel anderen kijk op de buitenlanders
die naar Indië gaan; ingenieurs zullen toch niet - in dat opzicht - anders aangelegd
zijn dan geneesheeren. Wat aangaat het geval ad 2 genoemd, moge gevraagd worden
of de schrijver zich niet vergist; geneesmiddelen voor de bevolking worden toch
officieel aangevraagd aan het groote magazijn van geneesmiddelen te Batavia, hetwelk
zijne voorraden ‘op eisch’ uit Nederland betrekt. Het kan natuurlijk voorkomen, dat
een arts enkele speciaal-middelen, die uit het buitenland moeten komen, aanvraagt,
en dat men daarin aan de wenschen van den geneeskundige te gemoet komt; maar
het bestellen in het buitenland van de groote massa geneesmiddelen voor de bevolking
eener landstreek, door den civiel gezaghebber, komt ons al zeer onwaarschijnlijk
voor.
De bizondere gevallen door den schrijver als toelichting aangehaald zullen dan
ook deels als uitzonderingen, deels als een te vlugge gevolgtrekking tot het algemeene
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moeten worden aangemerkt; de meeste artsen zullen, al ware 't maar voor hun eigen
belang, zich wel spoedig van het Nederlandsch bedienen en de Nederl. nijverheid
zal door zoo'n enkele bestelling geen groote schade lijden.
Met de klacht, in het algemeen, over het benoemen van zoovele buitenlanders in
Ned. Ind. Staatsdienst kunnen wij grootendeels meegaan.
Die klacht is niet nieuw; jaren lang reeds wordt
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gewezen op het feit, dat door gebrek aan zich aanmeldende Nederl. jongelieden, tal
van buitenlanders tot ingenieur en officier van gezondheid in Ned.-Indië worden
benoemd. De Vereeniging Oost en West geeft, met steun der Regeering een reeks
geschriften uit, waarin een overzicht wordt gegeven van de vooruitzichten en den
werkkring van verschillende Staatsbetrekkingen in Oost-Indië, met het doel de Nederl.
jongelieden op te wekken zich voor den dienst in de tropen aan te melden. De
Regeering weet, dat er gebrek is aan Nederlanders voor het treden in Ned.-Ind.
Staatsdienst; Zij wil daarin stellig wel verandering brengen; daarvoor juist steunt Zij
geldelijk de evenbedoelde geschriften van O. en W.; bovendien verstrekt Zij nog
steeds toelagen aan studeerenden in de geneeskunde, die zich voor de tropen willen
verbinden en bood Zij laatstelijk dergelijke toelagen voor een zestal ingenieursplaatsen
in Indië. Een k r a c h t i g p r o t e s t aan de Regeering ligt dus niet op den weg van
het A.N.V., vooral omdat Zij op de hoogte van den toestand is en Zij zelve de
middelen tot herstel moet weten te vinden.
De briefschrijver houdt 't er voor, dat het zich niet aanmelden van Nederl.
jongelieden te wijten zou zijn aan te l a g e i n k o m s t e n in Indië; het is natuurlijk
m o g e l i j k dat het verhoogen der bezoldigingen meer gewenschten toevloed zou
ten gevolge hebben. Wij meenen eerder, dat bij echt-Nederlandsche gezinnen - die
geen betrekkingen met Indië onderhouden - nog te veel is overgebleven van den
ouden afkeer, van schrik voor onze Oost, overgehouden uit den verleden tijd toen
over het algemeen het niet de beste elementen waren, die hun fortuin in Indië gingen
zoeken. Vooroordeel, door onkunde, doet hun de Indische maatschappij nog altijd
zien als een van laag zedelijk peil, beheerscht door louter zelfzucht, zonder zin voor
wetenschap of kunst.
Verschillende vereenigingen en genootschappen trachtten door het meer bekend
maken van onzen Archipel, door het verspreiden van kennis omtrent land en volk
daarin verandering te brengen. Neemt de onkunde dientengevolge geleidelijk af, het
vooroordeel is bij velen nog niet overwonnen.
Gevaar voor de handhaving van het N e d e r l a n d s c h k a r a k t e r , dat den stempel
moet zetten op hetgeen uit het Westen ter ontwikkeling van Indië kan strekken,
vreezen wij niet door de betrekkelijk toch altijd nog weinige intredende buitenlanders.
De buitenlanders, die in min of meer wetenschappelijke betrekkingen optreden in
Nederl.-Indië, veelal Duitschers en Denen, vinden al spoedig met de Nederlandsche
kolonisten gemeenschappelijke belangen; waren de inkomenden Engelschen of
Franschen, dan zou 't misschien anders zijn, maar het schijnt niet in den aard der
laatstgenoemde volken te liggen, zich in de koloniën van het kleine Nederland voor
Staatsdienst aan te melden.
Dat de N e d e r l . n i j v e r h e i d onder den toestand zou lijden is kwalijk staande
te houden; de enkele tientallen buitenlanders, die nu naar den Oost gaan, zullen de
kwestie van vraag en aanbod niet beheerschen. In de jaren tusschen '80 en '90 was
er in de kolonie algemeen vraag naar Deensche boter, omdat die toen goed en de
Holl. boter slecht was; zoo zal 't wel met alle nijverheidsproducten gaan, in 't
algemeen.
En voor de N e d e r l . w e t e n s c h a p behoeft men waarlijk niet te vreezen;
integendeel; deze staat tegenwoordig hoog genoeg. Onder dankbare erkenning van
het vele goede, wat buitenlanders, Duitschers vooral, in den aanvang en in het midden
der 19de eeuw in onze koloniën, op wetenschappelijk gebied, wrochtten, toen de
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Nederlanders o o k t'huis bleven, mag thans op eene herleving van den Nederl. geest
in dat opzicht, met voldoening gewezen worden.
Dat ons a a n z i e n b i j d e n I n l a n d e r , door het instroomen van eenige
buitenlanders zou tanen, kan niet worden ingezien; die niet-Nederlanders in dienst
van de Nederl. Regeering zullen toch geen afbreuk doen aan haar gezag. Bestuur en
rechtspraak blijven in Nederl. handen; het onderwijs voor de Westerlingen blijft
Nederlandsch, en voor de Oosterlingen wordt het, naar verwacht mag worden, meer
en meer op Nederl. leest geschoeid.
Niettemin erkennen ook wij, dat het in het belang van Nederland is, zoowel met het
oog op de Nederlandsche jongelingschap, als voor het aanzien der kolonie naar
buiten, de toestrooming van Nederlanders in Staatsbetrekkingen vooral in de hand
te werken. De toevloed van buitenlanders zou te groot kunnen worden, wij moeten
ons zelf weten te redden. Met het oog daarop zij gewezen op het intellect, dat de
kolonie zelf voortbrengt. Steeds meer zal ons streven er op gericht moeten zijn om
vooral technische betrekkingen te doen vervullen door in Indië geborenen. Evenzeer
als de S.t.o.v.i.a. inlandsche geneeskundigen kweekt, zou de oprichting van een
technische vakschool de vorming van inlandsche ingenieurs kunnen mogelijk maken.
Worden dan tevens de ingenieurs- en de artsenscholen in Ned.-Indië beide ook
toegankelijk gemaakt voor niet-Inlanders, dan zal het niet lang meer behoeven te
duren of tal van plaatsen die thans nog door vreemdelingen moeten worden vervuld,
kunnen uitsluitend worden bekleed door Nederlandsche onderdanen.

Nog eens ingenieurs naar Indië.
Een ander officier van gezondheid kan zich met hetgeen door ons gezegd werd op
blz. 113 van het Mei-Neerl.-nr. in 't geheel niet vereenigen. Hij vindt het geheel
verklaarbaar dat de Regeering er moeilijk of niet in slaagt om Nederlandsche
ingenieurs voor Indië te verkrijgen, omdat er geen poging is gedaan om de grieven
der ingenieurs tegen den Indischen Staatsdienst te leeren kennen, omdat de
aanvangsbezoldiging te gering is, en omdat ingenieurs zich in den regel niet voor 5,
maar wel voor 2 of 3 jaar, willen verbinden; voorts omdat ingenieurs goed betaald
willen worden en niets geven om een regeling met periodieke verhoogingen; ook
meent hij dat ingenieurs in Indië dikwijls opzichterswerk moeten doen.
Ten slotte komt de schrijver op tegen ‘de tendentieuse geschriften van O. en W.,
waarin al het mooie wordt gelucht en het leelijke weggedoezeld’.
Tegenover deze klachten zij opgemerkt, dat de Staat over 't algemeen zelden behoefte
zal hebben aan tijdelijke ingenieurs, die gedurende een paar jaren de leiding van een
werk op zich nemen, en die daarvoor uit den aard der zaak een hooge bezoldiging
moeten bedingen. De Staat heeft behoefte aan een vast korps ingenieurs, o.a. voor
de irrigatieafdeelingen bepaald onmisbaar; hoe denkt de schrijver zich een goed
geregelden Staatsdienst, ook op waterstaats- en spoorweggebied, met ingenieurs die
zich slechts voor 2 of 3 jaren willen verbinden? Zou de Staat ook voor die heeren de
studie of opleiding moeten bekostigen? De Regeering regelt de bezoldiging dan ook
op een vrij langdurig verblijf in de tropen, waarbij de aanvangstraktementen wellicht
klein zijn, maar de betaling op den duur en gestadig toeneemt. Moge de eerste
bezoldiging f 250.- 's m. gering zijn, na 2 jaar dienst, wordt die op f 350.- gebracht
en dan treden de periodieke verhoogingen in. Tegenover de meening dat ingenieurs

Neerlandia. Jaargang 17

dikwijls opzichters-werk doen zij gesteld de ervaring van anderen, dat jonge ingenieurs
al spoedig met belangrijke werkzaamheden belast worden; hierbij zullen het toeval
en de omstandigheden wel een rol spelen.
Waar de schrijver nog opmerkt, dat eenige jaren geleden op een vraag naar tijdelijke
ingenieurs door Siam en door Ned.-Indië, zich voor het eerste 22,
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en voor Ned.-Indië slechts 2 aanmeldden, moet dit zeker wel toegeschreven worden
aan de zeer mooie bezoldiging die Siam bood; daar staat echter tegenover dat het
werk in Siam binnen den aangenomen tijd gestaakt werd.
Wat nu de opmerking omtrent het tendentieuse der geschriften van O. en W. betreft,
daarop hebben wij aan te teekenen, dat het de bedoeling van de Commissie voor die
geschriften is, dat het licht en het donker tegenover elkaar worden gewogen; in No.
7 zijn dan ook de v o o r - en de n a d e e l e n voor den geneesheer in Indië helder in
het licht gesteld; in de Inleiding van No. 8 zijn de donkere zijden evenmin verborgen.
In andere geschriften is mogelijk meer op de lichtzijden gewezen; maar die Commissie
is natuurlijk min of meer afhankelijk van de meening der bewerkers; er zijn optimisten
en pessimisten.
Voor het overige merken wij op, dat de kwestie van de vervulling der
Staatsbetrekkingen in Indië, hoofdzakelijk de Regeering aangaat.
Indien wij van tijd tot tijd op de wegen wijzen, die er voor de Nederl.
jongelingschap ook in onze koloniën openstaan, dan wordt daarbij niet angstvallig
gewikt en gewogen, hoe groot de voordeelen en welke de nadeelen zijn; goede en
kwade kansen komen er overal voor. Wij geven het woord aan de klagers, wanneer
die zich aanmelden. Van de opvatting echter, dat Indië aan zeer velen een mooi
bestaan kan verzekeren, zijn wij nog niet teruggekomen.

West-Indië
Groep Suriname.
In de plaats van de heeren R.D. Simons en D. Fernandes Jr., die niet langer als
secretaris en penningmeester der Groep in aanmerking wenschten te komen, zijn
gekozen de heeren W.R. Menkman en A.Ph. Samson.

Stichting van een Ondersteuningsfonds.
Het bestuur der Groep Ned. Antillen vergaderde 25 April 1913 ten kantore van den
heer Gouverneur der Kolonie.
Aanwezig: de H. Ed. Gestr. heer Mr. Th.I.A. Nuijens, Gouverneur van Curaçao,
verder de heeren H.P. de Vries, voorzitter; C.S. Gorsira J.P.Ez., secretaris-penningm.;
H.J.T. Boomgaart, Dr. M.C. Henriquez en H.M. Chumaceiro, bestuursleden.
Aan de orde is het nemen van een besluit ten opzichte der bestemming, die gegeven
zal worden aan de gelden, die zijn overgebleven van de voor de noodlijdenden in de
kolonie in 1912 ontvangen bedragen.
Voorlezing wordt gedaan van de daaromtrent van het Hoofdbestuur in Nederland
ontvangen brieven.
Op verzoek van den voorzitter geeft de heer Gouverneur in overweging, de
volgende heeren te benoemen, tot eene commissie van beheer, voor het fonds, dat,
volgens opgave van den penningmeester ongeveer zeventien duizend gulden (f
17.000.-) zal bedragen, de heeren J.H. Perret-Gentil, lid van de Vereeniging Oost en
West, H.J.T. Boomgaart en en Ed. S. Lansberg, leden van het bestuur van de Groep
Ned. Antillen.
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Deze commissie van beheer zal tot taak hebben een zedelijk lichaam te vormen,
dat zich onder den naam van: ‘Ondersteuningsfonds Nederlandsche Antillen’ ten
doel stelt, de gelden van het fonds te beleggen en daarvan bij voorkomende
gelegenheden uitkeeringen te doen na gepleegd overleg met den heer Gouverneur
en het bestuur van de Groep Nederl. Antillen.
Omtrent de belegging wordt besloten een bedrag van drie duizend gulden, binnen
de kolonie te plaatsen met korten termijn van opzegging en de rest in Nederland op
rente te zetten met een termijn van 6 maanden opzegging.
Aldus vastgesteld en geteekend door alle aanwezigen op heden den zes en
twintigsten April 1913.
(get.) Mr. Th.J.A. Nuyens.
(get.) H.P. de Vries.
(get.) C.S. Gorsira J.P. Ez.
(get.) Dr. M.C. Henriquez.
(get.) H.J.T. Boomgaart.
(get.) H.M. Chumaceiro.

Voor den secretaris:
H. MANUEL.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche brieven.
X.
Pretoria, 26 April.
De nationale herleving.
Mijn lezers zullen er, hoop ik, niet boos om zien, wanneer ik deze maal eens niet
over den staatkundigen toestand schrijf. De Hollandsche bladen zullen er wel vol
van hebben gestaan en wij, armen, hooren en lezen van niets anders. Aangename en
verheffende lectuur is dit niet, want beide partijen schelden elkaar de huid vol en
maken elkanders voormannen zoo zwart als ieder weet dat zij niet zijn. De politieke
hartstocht heeft bij de meeste menschen de wederkeerige waardeering gedood. Men
maakt elkander slecht, zooals men hier zegt (ik weet niet of de nieuwe van Dale dit
werkwoord zal opnemen, maar het is voor mij een teekenende uitdrukking) alles,
naar men heilig meent, tot bevordering van de nationale zaak.
Kan men zich voorstellen, dat ik wel eens over iets anders wil schrijven als den
politieken toestand?
Bovendien wat baat het; over een paar dagen komt de motie van wantrouwen tegen
Generaal Botha in den Volksraad aan de orde en met de beslissing daarover in het
vooruitzicht, is het niet gemakkelijk te gaan politieken, tenzij men een voorzienenden
geest heeft, want wanneer deze Holland bereikt, kan er al veel veranderd zijn.
Waar ik het dezen keer over wilde hebben, is de nationale herleving. Voor wie
oppervlakkig ziet, is deze herleving als een verrassing gekomen. En toch waren alle
aanwijzingen reeds daar. Het ware Afrikaner-gevoel moge onmiddellijk na den oorlog
hebben gesluimerd, lang heeft dit niet geduurd, en toen is een opleving, een
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zelfbewustzijn gekomen, dat een verheugenis was voor de vrienden van Hollandsch
Zuid-Afrika, die zoo machtig medegevoel hebben getoond in de dagen van strijd,
maar van wie er al te velen kort na den vrede te spoedig hebben gewanhoopt aan de
toekomst van dit volk.
Duidelijk openbaart zich die herleving aan wie na jarenlange afwezigheid dit land
terugzagen. Reeds in mijn eersten brief van hier aan Neerlandia, heb ik dit vluchtig
aangetoond. Nu ik weer langer hier ben, is dit besef nog sterker in mij geworden.
Dit bewustzijn van eigen aard heeft zich natuurlijk het eerst geuit bij de fijner
besnaarde gevoelsmenschen, bij de kunstenaars. Zij zijn bij elke nationale herle-
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ving niet de voorloopers, maar wel degenen geweest die in hun kunst reeds hebben
vorm gegeven, aan wat in de gewone stervelingen nog groeide. Door hun
kunstuitingen hebben zij dien wasdom bevorderd.
Zoo is het ook hier gegaan. Bij onze Zuid-Afrikaansche kunstenaren is lang reeds
een zoeken en tasten naar de belichaming van de nationale gevoelens en denkbeelden.
In alle kunsten openbaarde zich dit merkwaardige en verblijdende streven. De
letterkunde ging voor, wat te begrijpen is. Het zware, stille lijden, het heroische
strijden, die gedurende den oorlog waren aanschouwd, drongen en dwongen tot uiting
in gebonden en vrijen stijl. De dichtkunst vooral ontworstelde zich aan de slaafsche
en angstvallige navolging van Europeesche voorbeelden, nu het er op aan kwam
gevoelens en gebeurtenissen uit te beelden, die zelf innig waren doorleefd. In de
Afrikaansche letterkunde ontstond een eigen geluid, nog wel geen klank, die zich
durfde meten met die van oudere cultuurvolken, maar in elk geval een geluid dat van
zelfbewustzijn sprak.
De schilderkunst en bouwkunst volgden weldra. Onze schilders van voor den
oorlog konden zich, met een enkele loffelijke uitzondering, niet losmaken van de
Europeesche schoonheidsoverleveringen en de Europeesche herinneringen. Als zij
het Zuid-Afrikaansche landschap op het doek brachten, dan mocht het vooral niet te
veel afwijken van het Europeesche, noch in kleur, noch in vorm en wezen.
Even angstvallig hield de bouwkunst zich aan de in Europa betreden paden. Elk
huis was een herhaling van den eindeloozen Engelschen cottage-stijl. Schilders, noch
bouwmeesters hadden oog of gevoel voor onze eigen natuur.
Thans is dit anders. Onze schilders zoeken ons landschap te benaderen en zijn
stemmingen te doorproeven. Zij gaan er op uit en trachten zich een te voelen met
deze machtige natuur, die zoo gansch verscheiden is van Europa, doch die zeker niet
minder veelzijdig is. Elke tentoonstelling wijst vooruitgang aan, minder in technisch
kunnen, dan wel in het weergeven van het eigen landschap in zijn eigen aard. Er zijn
nog enkelen die snoepige fantasietjes leveren, maar zij vormen gelukkig even groote
uitzonderingen als vroeger de schilders, die het eigen natuurschoon begrepen en
doorvoeld hadden.
Hetzelfde verschijnsel doet zich in de bouwkunst kennen. De bouwmeesters
hebben het Europeesche model laten rusten en zijn teruggegaan naar den ouden
Kaapschen bouwstijl, door welke modellen zij zich hebben laten leiden. Opmerkelijk
is het daarbij, dat het publiek voor dezen eigen stijl veel spoediger is gaan voelen
dan voor de eigen richting in de schilderkunst. Wie tegenwoordig een nieuw huis
laat bouwen en het betalen kan, denkt niet meer aan den cottage-bouw, maar wenscht
zich een woning in Kaapschen stijl. Onze bouwmeesters volgen niet slaafs de
beroemde modellen na; maar zoeken naar telkens nieuwe vormen, die aanpassen aan
de onmiddellijke omgeving.
Het groote publiek staat daarentegen voor de nieuwere richting in de schilderkunst
nog wat vreemd. Het kan zich nog niet geheel losmaken van hetgeen geijkt mooi is
in Europa. Het heeft ook nog niet zijn eigen natuur leeren zien, meent nog te vaak,
dat het landschap niet is als de kunstenaar het heeft begrepen en vastgelegd. Men
spreekt nog niet van luchten als op de schilderij van die of die, van een lichteffect
net als van zus en zoo enz., zooals men in Europa doet. Daar heeft de schilderkunst
de menschen voor de natuur de oogen geopend. Zoover is men hier echter nog niet.
Maar hieruit verklaar ik het succes dat een onzer Zuid-Afrikaansche schilders met
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zijn werk heeft. Hij herhaalt tot in het oneindige zekere lichtinwerkingen op de bergen
en heeft het werkelijk zoover gebracht, dat de menschen volmondig erkennen, dat
onze bergen vaak zoo zijn en dat zij tot elkander kunnen zeggen: ‘Kijk, daar heb-je
de bergen van Volschenck’. Hij heeft de menschen het landschap, tenminste dit
speciale soort, leeren zien.
In de muziek mis ik nog deze nationale ontwaking. Dat zij in deze kunst langzamer
komt dan in de andere kunsten, schrijf ik hieraan toe, dat hier de verbastering den
Afrikaner verder van het eigen volkskarakter heeft verwijderd. De muziek in
Zuid-Afrika is geheel Engelsch en hoe geliefd Engelsche ‘Songs’ hier ook mogen
zijn, schijnen zij toch de oorzaak, dat de terugweg naar eigen gevoel en eigen denken
lang en moeilijk wordt. Een Afrikaner is er tot dusver geweest, die gezocht heeft
naar een nationale muzikale uiting. Hij legde zijn oor echter te luisteren, wanneer de
Kaffers aan het zingen waren, en meende op den grondslag van die klankkombinaties
de Zuid-Afrikaansche muziek te moeten opbouwen. Zijn poging was een mislukking.
Mijns inziens terecht, want het Afrikaansche volk is een Europeesch volk, dat zijn
kunstgevoel, kunstsmaak en kunstontwikkeling uit Europa heeft gekregen. De
Europeesche kunst zal het dus moeten nemen als basis en die moeten veranderen
naar omgeving, bodem en natuur. Dit hebben onze dichters, schilders en
bouwkunstenaars gedaan en mijns bedunkens terecht. Zoo zullen ook onze
toondichters moeten doen.
Met deze beschouwingen heb ik geenszins een oordeel willen uitspreken over de
waarde dezer verscheidene kunstuitingen. Daarvoor was hier de plaats niet. Ik heb
alleen willen bewijzen, dat de nationale herleving, die zich nu eerst bij het groote
publiek in Zuid-Afrika heeft geopenbaard, reeds lang wassende was en zichtbaar aan
alle zijden. Als een laatste bewijs zou ik hier nog kunnen aanhalen de beweging voor
de bevordering van de Afrikaansche taal. Maar dit onderwerp zou een te uitvoerige
uiteenzetting vorderen om door mijn lezers goed te worden begrepen. Ik mag geen
verdere aanspraak op de ruimte van dit Neerlandia-nummer maken.
OU-BOET.

Afdeeling Johannesburg.
Op de Johannesburgsche Landbouwtentoonstelling is het A.N.V. door de goede
zorgen van mevr. Deys-Draayer en mevr. Loopuyt (Kaapstad) weder met een
inzending Nederlandsche boeken uitgekomen.
Strooibiljetten werden uitgedeeld, waarop o.m. dit stond vermeld:
Vrienden,
Leest U Hollands?
Zoo ja, dan zal U zeker wel eens geklaagd hebben dat het zoo moeilijk is om
Hollandse boeken te krijgen. De meeste mensen weten niet dat er op elk gebied
zooveel boeken in 't Hollands uitgegeven zijn en om die reden heeft het Algemeen
Nederlandsch Verbond te zamen met de firma De Bussy deze tentoonstelling van
boeken bewerkt.
Niet alleen zijn hier boeken op het gebied van landbouw en veeteelt, maar ook
een grote verzameling Kinderboeken, die bij de firma De Bussy in Johannesburg
kunnen worden besteld.
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Wij vertrouwen, dat deze tentoonstelling een aansporing voor het Hollands lezend
publiek zal zijn om boeken, die zij noodig hebben in de Hollandse taal aan te schaffen.

Afdeeling Ventersdorp.
Op een vergadering van 't bestuur van bovengenoemde Afdeeling gehouden werd
besloten een rondschrijven te zenden aan den Dorpsraad en andere inrichtingen en
personen te Ventersdorp, beleefd erop aandringende de moedertaal van Hollandsche
Afrikaners te eerbiedigen door die te gebruiken in hun kennisgevingen, briefwisseling,
rekeningen enz.
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STUDENTEN-TAALFEEST TE KAAPSTAD.
In Maart had te Kaapstad het taalfeest plaats van de Holl. sprekende studenten der Kaapprovincie,
een indrukwekkend bewijs gevend van wat er leeft en werkt in Jong Zuid-Afrika. Mevr. Roos,
voorzitster der A.C.V.V., professoren Moorrees en Fremantle, oud-President Reitz, Generaal Hertzog
en voormannen der studenten voerden het woord en werden geestdriftig toegejuicht. ‘Die Brandwag’,
aan welke we bovenstaande plaat ontleenen, schreef er bij: ‘Een van die meest eigenaardige en
treffende gebeurtenisse van die hele taalfeest is vir ons die optog van die studente naar en versameling
van hulle rondom die standbeeld van Jan van Riebeek (geheel links). Die standbeeld werd indertijd
deur Cecil Rhodes opgerig, meer, meen ons, als 'n soort lokaas, 'n sand in die oge strooierij, om die
stem van die Afrikaner bij die stembus te vang, dan om iets anders. En wonderlik genoeg, vandaag
trek die afrikaanse studente daarheen op als naar 'n soort “Mekka” en send van daar uit hulle wekroep
uit aan die jongelingskap van ons volk deur die hele land heen’.

Natuurschoon van het Kaapsche schiereiland.

Neerlandia. Jaargang 17

140

Mededeelingen en allerlei
Nederland op zijn best.
In de Gazette astronomique, uitgegeven door de ‘Société d'Astronomie’ van
Antwerpen komt een artikel voor, getiteld: J.C. K a p t e i j n e t l'a s t r o n o m i e e n
Hollande.
Men weet, zoo leidt de schrijver zijn onderwerp in, dat Nederland ten opzichte
van de sterrenkunde en men kan er aan toevoegen de wetenschap in het algemeen
een benijdenswaardige en bijzondere plaats inneemt onder de kleine naties.
Dit is weer helder aan het licht gekomen door de toekenning van den Bruce-penning
der Societé Astronomique du Pacifique aan een der bercemdste sterrekundigen van
Nederland, professor J.C. Kapteijn, directeur van het sterrekundig laboratorium der
Groningsche Hoogeschool.
Deze penning is tot heden slechts 10 maal uitgereikt.
Professor Curtis heeft bij de toekenning van den penning aan prf. Kapteyn een
belangwekkende rede gehouden, waarin hij de beteekenis van Nederland, met slechts
vier hoogescholen, heeft uiteengezet en o.m. gezegd, dat de Amerikaansche
Universiteiten moeilijk een gelijk getal geleerden kunnen aanwijzen, die te vergelijken
zijn met mannen als Kapteyn, Lorentz, Kamerlingh Onnes, De Vries, Van der Waals
en Zeeman.
- De Amsterdamsche Afdeeling van Toonkunst, een kleine 300 zangers en
zangeressen, heeft met het versterkt concertgebouworkest, onder leiding van haar
directeur Willem Mengelberg, te Parijs in het begin der vorige maand een schitterend
succes behaald.
- Onze landgenooten: de zangeres Julia Culp en de klavierspeler Coenraad V. Bos
hebben op hun kunstreis door Amerika in Nieuw-York, Boston, Chicago en San
Francisco veel lauweren geoogst.
- De Nederlander Bernard de Waal heeft de vorige maand in een eendekker, merk
Fokker, met een medereiziger een mooie vlucht gedaan van Berlijn naar Soesterberg
(Utrecht).
- Albert Vogel vindt in Noord-Amerika met zijn voordrachten veel bijval. Prof. Raap
schreef in De Hope (Holland Michigan) een zeer waardeerend artikel. Men kan zich
wel voorstellen hoe Vogel's stem daar o.a. met Lod. Mulder's De Nederl. Vlag indruk
zal hebben gemaakt.

Vijfde Groot-Nederl. Studenten-Congres.
De Gentsche Stud.-Afd. van het A.N.V., die in het aanstaande academisch jaar
luisterrijk haar le lustrum hoopt te vieren, heeft op zich genomen het Vde
Groot-Nederlandsch Studentencongres in te richten.
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
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M. Minnaert, voorzitter; P. de Keyser, ondervoorzitter; G. Smeesters, 1e
schrijver-penningm., Wondelgenstraat 14; E. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, 2e
schrijver; M. van der Haeghen, boekbewaarder.
In den schoot der Stud.-Afd. is van nu af reeds een commissie aangesteld, die de
werkzaamheden van het Congres zal voorbereiden. In deze commissie zetelen M.
Minnaert, als voorz. (Citadellaan 73); P. de Keyser, als 1e schrijver (Keizer Karelstr.
109); G. Smeesters, als 2e schrijver; M. van der Haeghen, als penningmeester.
Wenken of voorstellen in verband met het Congres kunnen steeds gezonden worden
aan bovenstaande adressen.

Amerika en onze Onafhankelijkheidsfeesten
In De Wachter van Holland Michigan schrijft Dr. J. van Lonkhuyzen het volgende:
Onder leiding van den bekenden Amerikaanschen historicus Wm. Elliot Griffis zal
er bij gelegenheid der Onafhankelijkheidsfeesten in Nederland dezen zomer een
gedenksteen in Den Haag aangebracht worden als bewijs van een 300-jarige
vriendschap welke er tusschen Holland en Amerika bestaan heeft. De kosten voor
deze gedenktafel worden gedragen door ‘Albany Institute’ en de ‘Historical and Art
Society’. Het geld is daarvoor reeds saamgebracht.

Nog een huldeblijk van Amerik. Nederlanders.
Volgens een artikel van Dr. J. van Lonkhuyzen in De Wachter van 30 April, bestaat
er te Grand Rapids plan de namen van alle Nederlanders en Nederlandsche
afstammelingen, die hun gevoelens van erkentelijkheid en liefde voor Nederland en
Oranje willen doen blijken, op een geschiedrol te doen schrijven en die op 31 Aug.
a.s. onze Koningin aan te bieden als een bewijs van instemming met de herdenking
onzer 100-jarige herkregen onafhankelijkheid.

Nederlandsche Beiaardconcerten op 18 Juni.
De Nationale Vereeniging voor den Volkszang heeft een rondschrijven gericht aan
de besturen der Nederlandsche gemeenten, die over torens met klokkenspelen
beschikken, met verzoek op 18 Juni a.s. 's avonds tusschen 9 en 10 uur een
beiaardconcert te doen geven ter herdenking onzer voor honderd jaar herkregen
onafhankelijkheid.
Aan alle beiaardiers heeft de Vereeniging een bundeltje met 84 volksliederen
gezonden.
Wij stemmen tenvolle in met het Hoofdbestuur van genoemde Vereeniging, waar
het wenscht, dat alle klokken mogen ‘meezingen in het koor, dat dien avond de lucht
boven de lage landen zal vervullen van zijn echt-Nederlandsche klanken’.
Maar laat dan die klank zich ook uitstrekken tot den naam der feestelijkheid en
niet gesproken worden van C a r i l l o n b e s p e l i n g maar van B e i a a r d s p e l , een
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goed oud Nederlandsch woord, dat bij de Vlamingen nog in volle eere is, evenals
beiaardier.

Wet op het Nederlanderschap.
Wij herinneren er aan, dat deze wet sedert het vorig jaar een gunstige wijziging heeft
ondergaan.
In afwijking van de vroeger te dezer zake overeengekomen bepalingen, zullen de
bewijzen van Nederlanderschap, afgegeven aan meerderjarige Nederlandsche
onderdanen die i n het Rijk of i n zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen
zijn geboren, zoolang geldig blijven, totdat is vastgesteld, dat de houder de
Nederlandsche nationaliteit heeft verloren.
Ook de 10-jarige verklaring, Nederlander te willen blijven, behoeft nog slechts te
worden afgegeven door die Nederlandsche onderdanen, die b u i t e n Nederland of
b u i t e n zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen werden geboren.

Het A.N.V. in de geschiedenis van ons land.
In het mooie boek van Dr. C. te Lintum, privaat docent aan de Utrechtsche
Hoogeschool, getiteld Een eeuw van vooruitgang, verschenen ter herdenking onzer
weder vrijwording in 1813, wordt ook een hoofdstuk gewijd aan den Belgischen
Opstand, waarin o.m. gezegd wordt:
Over één ding echter zijn allen het eens. Herstel van den vroegeren toestand is
nooit meer mogelijk. België en Nederland hebben zich zelfstandig ontwikkeld naast
elkaar; ze zullen dat, naar wij allen ho-
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pen, blijven doen. De oude vijandschap is lang vergeten, zoowel in 't Noorden als in
't Zuiden. Wie nu nog terugdenkt aan den strijd van 1830, doet het met berusting en
laat gaarne van daaruit den blik weiden over al de pogingen tot toenadering, die sinds
dien tijd gedaan zijn; eerst (1848) door de Koningen zelf; toen door de Taalcongressen
(van 1849 af); daarna door 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 .

Vaderlandsliefde in den vreemde.
Een Amerikaansch lid van het A.N.V., dat in drie jaren niets van zich liet hooren en
dien wij al verloren waanden, zond dezer dagen zijn achterstallige bijdragen met
verontschuldiging.
‘Onvermogen weerhield mij van betaling’, schrijft hij, ‘maar laat ik U toch
verzekeren dat ik het mij een gunst, voorrecht en eer aanreken in Holland geboren
en opgevoed te zijn en ofschoon van 1900 afwezig, blijft mij ons vaderland dierbaar.’
Vondel zei het reeds:
Tusschen bloed en bloedverwant
Is een band
Van natuur niet licht te breken.

1813-1913.
Verschenen bij J. Philip Kruseman te 's-Gravenhage, Holland, een vrijheidslied in
den volkstoon, woorden van Philip Kruseman, muziek van Sam Schuyer.
In de reeks Bulletins van den Ouden Boekhandel Burgersdijk & Niermans,
verscheen Z u i d -H o l l a n d met uitvoerige lijsten van geschriften, platen, pamfletten
enz.

Aanvulling.
In het beknopt verslag der Alg. Verg. van Groep Nederland werd de samenstelling
vermeld der Commissie voor het Stamcongres. Daaraan moeten nog worden
toegevoegd de namen van Dr. Schepers en Dr. Van Everdingen.

Lettre au Roi.
Het antwoord van den heer H. Meert op den brief aan den Koning van België over
de scheiding van Wallonië en Vlaanderen van den heer Jules Destrée, is thans in een
reusachtige oplaag in het Nederlandsch verschenen.
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Een Leidsch professor schreef den heer Meert dezer dagen: Uw antwoord ‘à
Monsieur Destrée’ las ik in de uitgave van onze Stud.-Afd. Het was mij op vele
plaatsen ongelooflijk, ik vermoede niet half, dat de toestand in Vlaanderen zóó
ontzettend was, als hij door U daarin wordt beschreven. Nog geheel onder den indruk
van Uw prachtig pleidooi voor het goed recht van het aloude Vlaanderenland, betuig
ik U mijn eerbiedige hulde, hopende, dat de Vlaamsche Beweging steeds aan kracht
en heerlijkheid moge winnen!

Vivat Holland!
Onder dezen titel is een nummer van The Globe Trotter, orgaan van de C.C.C.
(Cosmopolitan Correspondence Club) verschenen, gewijd aan Nederland en
samengesteld door Nederl. en Nederl.-Indische leden der Club.
Op het titelblad is een prentje afgebeeld voorstellende de aankomst van den Prins
van Oranje te Scheveningen in 1813, binnenin zien wij 't Wilhelmus, afbeeldingen
van het Koninklijk gezin, 't Vredespaleis, Hollandsche en Indische kiekjes en o.m.
bijdragen van de heeren J. Rasch, H. Uijttenboogaerd en J.H. Gaukstert Jr. De laatste
is vertegenwoordiger der Club voor Nederland en koloniën, zijn adres is Amsterdam.

Nederlandsche koopwaar in Zwitserland.
In een der Mei-nummers van Handelsberichten worden mededeelingen gedaan uit
het jaarverslag van den Nederl. Consul te Genève, waaraan het volgende is ontleend:
Men verkoopt te Genève o.a. de bekende ronde Edammer en de kleine platte Goudsche
kaasjes.
Eenige jaren geleden waren de Haagsche hopjes er nog niet bekend, thans zijn zij
bij alle suikerbakkers verkrijgbaar, evenals andere Nederlandsche lekkernijen, zooals
Haagsche beschuitjes, ontbijtkoek en speculaas. De echte Hollandsche boterletters
zijn nog niet bekend, althans zeer weinig.
Enkele Zeeuwsche handelaren hebben de Zeeuwsche oesters weten in te voeren,
en ofschoon het debiet klein is, schijnt het toch loonend te zijn. Het is echter te
betreuren, dat de invoerrechten op oesters zoo hoog zijn.
Hollandsche vischsoorten begint men meer en meer aan te treffen, vooral zalm,
bokking, gerookte paling, gezouten visch, versche haring enz.

Een vroegere Holl. nederzetting te Nantes.
In de Revue du Nord, het geschiedkundig tijdschrift der universiteit van Rijssel, geeft
J. Mathorez, aanteekeningen over onze landgenooten, vroeger gevestigd aan de
monding der Loire.
Reeds in oude tijden was de bevolking dezer havenstad een mengelmoes van
allerlei volken maar van alle vreemde nederzettingen was de Hollandsche de
belangrijkste, zoowel wat aantal als invloed betrof; meer dan 250 jaren heeft zij er
een voorname rol gespeeld.
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De Hollandsche kolonie te Nantes heeft zich in de 16e eeuw gevormd, breidde
zich aanmerkelijk uit na het teekenen van het Edict van Nantes, zoodat zij omstreeks
1680 het grootste deel van den handel in handen had.

Nieuwe leden.
Groep België.
Bijdrage fr. 12.
Leo van Coppenolle, handelaar, Visscherskaai 2-8,

Antwerpen.

Opg. door Dr. M.
Rudelsheim.

Bijdrage fr. 5.
Const. Wellekens, Denderm. Steenweg,

Aalst.

Opg. door den heer Is.
Hallaert.
Mejuffr. De Windt, Statiestraat,

Aalst.

Opg. door den heer P. Nijs.
Maur. van Caelenbergh, Korte Nieuwstr.,

Aalst.

De Clercq, geneesheer, Zonnestraat,

Aalst.

J. de Coninck, Statiestraat,

Aalst.
Allen opg. door den heer
A. Buys.

W. Hogerheyde, leeraar in de fonetiek, Groenplaats 7, Antwerpen.
Jaak Stuyts, fabrikant in damant, Greinstraat 61,

Antwerpen.

Opg. door den heer Ad.
Henderickx.
J.P.G. Meyer, aalmoezenier, v/d. arbeid, Londenstraat Antwerpen.
43,
Opg. door den heer Leop.
M.J. Meyer.
E. Voussure, Boomsche Steenweg 75,

Antwerpen.

A.H. Cornette, advokaat, Eikenstraat 10,

Antwerpen.

Jul. de Cleyn, beeldhouwer, Lge Lozanestr. 7,

Antwerpen.

Allen opg. door den heer
F. van Laar.
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M.H. Rootschild, Lozanestraat 204,

Antwerpen.

Opg. door mej. Dr.
C.C.v.d. Graft.
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Mevr. wed. Van Steenberghe, Gerardstr. 5,

Antwerpen.

Opg. door Dr. Lindekens.
Mejuffr. J. Vonck, Ridderstraat 45,

Antwerpen.

Opg. door den heer H.G.
Duyns.
Achiel Brijs, Gen. Capiaumontstraat 34,

Antwerpen.

Opg. door den heer A. de
Cock.
Léon Genin, onderwijzer, Stefaniestraat 67,

Antwerpen.

Joh. van den Rijn, onderwijzer, De Vrièrestraat 7,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
F. Reynaers.
Frans van Riel, fabrieksbestuurder, Jacobstraat 43-45, Antwerpen.
Opg. door Dr. Schuyten.
Raf. Rubbrecht, geneesheer, Molenmeersch,

Brugge.

Opg. door den heer Van de
Wyer.
W.G. Aldersebaas, Milcampslaan 128,

Brussel.

Opg. door den heer
Delpire.
Magerman, Trooststraat 100,

Brussel.

G. de Vreese, Quinauxstraat 11,

Schaarbeek.

J.B. Janssens, Maximiliaanstraat 4,

Elsene.

Mahy, student Athenaeum, Nijverheidsl. 24,

Gent.

Mejuffr. Schellinck, Hofstraat 1,

Gent.

Opg. door den heer Muus.
R. Snauwaert, werktuigk. teekenaar, Elzenstraat 33,

Gent.

Opg. door den heer
Fornier.
K. Dechièvre, opzichter telegraaf, Brusselsche Laan
19,

Gent.

Opg. door den heer
Ondereet.
Coenegrachts, Wenemaerstraat 15,

Gent.

Arras, Ottogracht 11,

Gent.

Neerlandia. Jaargang 17

Mejuffr. Hoste, Makelaarstraat,

Gent.

Mejuffr. Mel. Alzado, regentes, Waldamkaai 14,

Gent.

Mejuffr. Hel. van Seymortier, Statiestr. 27,

Gent.

Opg. door mejuffr. Alzado.
Luc. Tilmant, studieprefekt Athen., Guffenslaan 44,

Hasselt.

Grymonprez, geneesheer, St. Jorisstraat,

Kortrijk.

Opg. door den heer
Lambrechts.
L. Oudkerk, ontvanger belastingen, St.-Denijs,

Kortrijk.

Mevr. wed. De Smet Thomon, drukker, Statiestraat,

Lokeren.

Maur. Welvaert, Gasgesticht,

Lokeren.

Beiden opg. door den heer
Bontinck.
Gaston Leonard, telegraafklerk, Muntstr. 7,

Mechelen.

Werner Hoedemakers, hoogstudent, Kapucienenvest
35,

Mechelen.

Beiden opg. door den heer
De Backer.
Jozef Verhuyck, hoogstudent, St. Annastraat 16,

Mechelen.

Albrecht Verhuyck, Kapucienenvest 118,

Mechelen.

Pieter de Beukelaer, ondernemer, Dijkstr. 69,

Mechelen.

Allen opg. door den heer
Van Aerde.
Lebeer, geneesheer, Ganzendries,

Mechelen.

Opg. door den heer L.
Peeters.
Mevr. Baekelants-Backx, regentes, Frans Halsvest 69, Mechelen.
Mejuffr. Mertens, Hoogstraat,

Mechelen.

Mejuffr. Schauwers, Hoogstraat,

Mechelen.

Allen opg. door Dr. P.
Tack.
Theod. Homans, handelaar,

Meerhout.
Opg. door den heer C.
Kets.

Pieter Devriese, onderwijzer, Torhoutsche Steenweg
202,

Oostende.

Verhelst, drukker, Kapucienenstr.,

Oostende.
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Janssens, postbeambte, Veldstr. 43,

Oostende.

De Gheldere, geneesheer, Leopoldlaan,

Oostende.

Dhaeyer, handelaar, Kapellestraat 22,

Oostende.

Allen opg. door den heer
Vanhoutte.
A. D'Hondt, apotheker, p/a. F. Callebout, Botermarkt, Aalst.
Osc. Leslie, bediende, Vijfhoek,

Ninove.

De Clercq, advokaat,

Ninove.
Beiden opg. door den heer
Borms.

Edm. van Ooteghem, leeraar midd. school van Ninove, Meerbeke.
L. van de Winckel, Waterloolaan 99,

Brussel.

J.E.H. Vermaert, leeraar, Gherwijnstr.,

Brugge.

Van Hoestenberghe, schepene, Mallebergplaats,

Brugge.

H. Axters, afdeelingsoverste, Beenhouwerstr.,

Brugge.

Sabbe, hofbouwkundige, Steenstr.,

Brugge.

M. Herreboudt, uitgever, Eeckhoutstr.,

Brugge.

Ach. van Caneghem-Dumon, eigenaar, Buiten
Smedepoort,

Brugge.

R. de Schepper, Gemeenteraadslid, Moerstraat,

Brugge.

Van Camp, leeraar normaalschool,

Lier.

Mej. M. van Heerswijnghels, Jozef Claesstraat 2,

Brussel.

Duyck, Gemeenteraadslid, Lavandelstr.,

Ninove.

O. van Belleghem, bediende, Aalstersche Steenweg,

Ninove.

De Wit, student, Dietsche Straat 115,

Leuven.

De Bodt, student, Burchtstraat,

Ninove.

Van Oudenhove, onderwijzer, Statieplein,

Ninove.

Brulez, ingenieur, F. Spaestr. 18,

Gent.

Venas,

Moliro, Katanga, Kongo.

Schoolmeester,

Moliro, Katanga, Kongo.

Alb. van Troy, Patersstraat 21,

Turnhout.

Gust. Roels, Prins Albrechtstr.,

Sint Nikolaas.

De Pestelz, leeraar midd. school, Grijze Zustersstraat, Kortrijk.
Schram, electro-techniker, Kerkplein,

Turnhout.

Opg. door den heer C.
Kets.
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Jos. Maes, student, Merodelaan 97,

Turnhout.

Opg. door den heer
Adriaensen.
Mortiers, kantoorbediende, Patersstr. 292,

Turnhout.

Opg. door den heer F.
Berghmans.
Fr. Berghmans, Begijnenstr.,

Turnhout.

Fr. van Hoof, leeraar Athen. Chaussée de Theux 59,

Heusy, Verviers.

Van Wontergem, leeraar midd. school,

Chatelet.

Louis Peters, fabriekwerker, p/a. L. D'Haese, Rue de
Chatelet 465,

Marchiennes Est.

Edw. van Paepeghem, beenhouwer, Nederwijk,

Ninove.

Opg. door den heer
Schuerwegen.
Serruys, onderwijzer, Antw. Steenw. 31,

Gent.

Opg. door den heer Joh.
Lefèvre.
Const. Smits, kantoorbediende, Guldensporenlaan,

Turnhout.

H. Teirlinck,

Linkebeek bij Brussel.
Opg. door het bestuur der Leiden.
Stud.-Afd.

Minimum-Bijdrage.
Aug. Viaene, notaris,

Aarzele.

Engelbert Roten, Veldstr. 41,

Borgerhout (Antw.).

Opg. door den heer A.J.W.
te Winkel.
Gust. Vervloet, Betoogingstr. 46,

Borgerhout (Antw.).

Edward Verbeke, Gemeentestr. 18,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
Van Bedaf.
Van Regenmortel, K. Klarastr. 2,

Antwerpen.

Allaeys, Lange Nieuwstr. 55,

Antwerpen.

J. Gorissen, Balansstr. 166,

Antwerpen.

Mej. Marie Lecluyse, Durletstr. 7,

Antwerpen.
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D. Abraham, Lange van Ruusbroecstr. 35,

Antwerpen.

J.B. Leurs, drukker, Jul. Dillensstr. 8,

Antwerpen.

Karel Uyttenhoven, Egmontstr. 28,

Antwerpen.

Allen opg. door den heer
F. van Laar.
Julius Midi, Vredestr. 42,

Berchem bij Antwerpen.

Pol Lepage, Laurierstr. 47,

Berchem bij Antwerpen.
Beiden opg. door den heer
Rosseeuw.

L. Verschueren, Trapstr. 2,

Antwerpen.

L. Adriaensen, Pyckestr. 67,

Antwerpen.

Beiden opg. door den heer
F. Luyten.
Karel Beer, Veldstr. 6,

Berchem bij Antwerpen.
Opg. door den heer M.
Pinkhof.

Jos. Evrard, Dolfijnstr. 24,

Antwerpen.
Opg. door Dr. Van der
Ouderaa.

Aug. Coppens, Lange Elzenstr. 63,

Antwerpen.

Willem Stemmer, Dahliastr. 42,

Antwerpen.

Opg. door den heer F.
Reynaers.
Florent Peeters, Van Beersstr. 39,

Antwerpen.

Opg. door den heer J. van
Wetteren.
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Joz. de Klerk, toonkundige, Vaartstr. 77,

Merksem.

Opg. door den heer W. de
Bom.
Joris Mortier, tolbeambte,

Arendonk.
Opg. door den heer E.
Bolle.

Van de Velde, geneesheer,

Aspelare.

G. Bruinsma, geneesheer,

Assenede.

P. de Boeck,

Baasrode.

Theod. Dhondt, Koestraat,

Bevere bij Oudenaarde.

Jul. Demarrez,

Borgloon.

J. Roose, onderwijzer,

St. Michiels, Brugge.

Jan van Sint, studiemeester Athen.,

Café Belge, Brugge.

Moens, studiemeester Athen.,

Café Belge, Brugge.

Ph. Dupon, Kuiperstr. 27,

Brugge.

Moerman, sektieoverste spoor,

Brugge.

Wittouck, sektieoverste spoor,

Brugge.

Caliouw, Sulferenbergstr. 34,

Brugge.

Ost, bureeloverste post, Hoogeweg 11,

St. Andries, Brugge.

Joris Verbeke, Nieuwe Wandeling 12,

Brugge.

Allen opg. door den heer
Van de Wyer.
Huibr. van Robays, nijveraar,

St. Kruis, Brugge.

R. Goossen, Burgplaats,

Brugge.

E. van Steenkiste, Freren Fonteinstr.,

Brugge.

V. de Veen,

St. Andries, Brugge.

Peremans, Steenweg op Wemmel 136,

Jette.

Delandtsheere, Poststr. 2,

Brussel.

Hektor Seghers, handelaar, Kloosterstraat 19,

Buggenhout.

Opg. door den heer K.
Angermille.
A. Snoeck, geneesheer,

Maria Leerne, Deinze.

A. Broeckaert, advokaat,

Dendermonde.

Van Winckel, geneesheer,

Dendermonde.
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V. Jonckheere,

Dendermonde.

Joz. Boon, statie,

Muizen, Mechelen.
Opg. door den heer
Schathn.

Respan, statie,

Muizen, Mechelen.

Eug. Brou, leeraar Gemeentecollege,

Bouillon.

Van Hove, leeraar Gemeentecollege,

Bouillon.

Van Waesberghe, bestuurder Weldadigheidsschool,

Ruiselede-Beernem.

Joris de Seck, leerling Kostschool-Athen.,

Doornik.

Edg. Rietjens, Groote Markt,

Sint Truiden.

M. Moerman, Diestsche Straat 13,

Hasselt.

Vergauwen, hoofdonderwijzer,

Merelbeke.

Stasino, Mercatorstr.,

Gent.

Van Vlaenderen, Begijnhoflaan 24,

Gent.

L. Tubbax, seminarist,

Turnhout.

Van Hoecke, kand.-not., Lusthuizenstraat 127,

Jette, Brussel.

F. van Ishoven, Prins Albertlei,

Edegem.

Edm. Baeten, Prins Albertlei,

Edegem.

Opg. door den heer E.B.C.
van den Branden.
Mej. M. van Volden, schoolbest., Meerschstr. 57,

Gent.

Mej. J. Preys, leerares, Pollepelstr. 28,

Gent.

Mej. A. van de Winkele, Godshuizenl. 5,

Gent.

Allen opg. door mej. J.
Thijs.
Mej. Vereecken, Stropstr. 120,

Gent.

Marc. Sodermans, Fruitmarkt 3,

Hasselt.

Lambrecht Oben, beambte, Aldestr. 12,

Hasselt.

Aug. Cartuyvels, Rue du marché 29,

Hoei.

Cambier, Rue du Grand Central 25,

Jumet.

Jan Schadts, treinwachter, Kortrijkstr. 19,

Blauwput, Kesselloo,
Leuven.

Mej. Emma Goossens, Statiestr.,

Lokeren.

Mej. Bertha Beel, modewerkster, Schoolstraat,

Lokeren.

Mej. Germ. Bontinck, Schoolstraat,

Lokeren.
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Opg. door den heer
Bontinck.
Pol van Aerde, hoogstudent, Bruul 84,

Mechelen.

Gaston Schippers, hoogstudent, Hombeeksche Steenweg Mechelen.
47,
Beiden opg. door den heer
De Backer.
Gaston Siroux, hoogstudent, Hanswyckstr. 18,

Mechelen.

Leo Ardies, hoogstudent, Leopoldstr.,

Mechelen.

Beiden opg. door den heer
Hoedemakers.
Mej. Maria Verstreken, Bruul 34,

Mechelen.

Opg. door den heer Joz.
Verhuyck.
J. Vanderauwera, Lange Schipstr. 98,

Mechelen.

Opg. door Dr. P. Tack.
Frans Goris, Brusselsche Steenweg 29,

Mechelen.

Jaak van der Veken, Vlaamsch Huis, Groote Markt,

Mechelen.

Filibert Giesenfeld, metaalbew., Oude Liersche Baan Mechelen.
10,
Van Boxeleer, klerk, Veluwestr.,

Mechelen.

Allen opg. door den heer
De Heyder.
K. de Wilder, Liersche Steenw. 17,

Mechelen.

Opg. door den heer Bulens.
H. Rosel, staatsbeambte, Schoenmarkt

Mechelen.

Mej. Maria Kero, De Stassartstr. 56,

Mechelen.

Opg. door den heer Van
Aerde.
Frans Vercammen, beeldhouwer, Tervueren Steenweg, Mechelen.
Opg. door den heer
Peynenborgh.
Jaak Reniers, student, Lange Hofstr. 32,

Mechelen.

Opg. door den heer Ruys.
G. de Rycker, Nieuwstr. 19b,

Oostende.

Opsomer, geneesheer,

Oostrozebeke.

Em. de Keirsgieter, schoolbestuurder,

Poperinge.
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De Beukelaere, Rue des Raines 39,

Verviers.

Verbauwhede, Stormestr. 68,

Waregem.

Will Selleslags, Kerkstr. 17,

Willebroek.

Opg. door den heer F. van
Laar.
Bourgeois, beambte, Keldermansvest 6,

Mechelen.

Opg. door den heer Peeters.
Joz. van Rossem, leeraar Athen.,

St. Kruis, Brugge.

Karel de Wolf, apoth., Zuidzandstr.,

Brugge.

R. Ceulenaere, postbeambte, Moerstr. 106,

Brugge.

De Visch, gemeentebed., Groote Markt,

Brugge.

Ad. Bontinck, leeraar, Ganzenstr. 3,

Brugge.

Mej. Marie Fonteyne, telefoonbed., Hoogstraat,

Brugge.

Joz. Coucke, beambte, Oedelemsche Steenweg,

Brugge.

Alb. Goethals, regent, Klokstr. 21,

Brugge.

M. Emmery, Jerusalemstraat 54,

Brugge.

V. Ghielens, apotheker, Akkerpl.,

Brugge.

Wydooghe, sektieoverste spoor,

Brugge.

R. Desmet, student, p/a. G. van Ouytsel, Baliestraat 11, Brugge.
Mw. de Reyghere, boekhandel, Yeldmuntstr.,

Brugge.

Leo Claeys, dagbladschr., St. Gilis Kerkplein,

Brugge.

André Baekeroodt, uitgever Groene Rei,

Brugge.

Leop. Plettinck, griffier, Lange Rei 6,

Brugge.

Joz. Lagrou, student, Naaldenstr.,

Brugge.

Dr. De Hairs, leeraar, Kuipersstr.,

Brugge.

Emiel Lievens,

Meire, Erpe Meire.

Edmond de Koninck,

Evergem.

Alfons Polfliet,

Evergem.

Ghislain Versluys,

Evergem.

Adhémar de Canck,

Evergem.

A. Cornelis,

Geel.

A. van Driessche,

Grembergen.

K. van de Sande,

Haacht.

V. Pletinckx, onderwijzer,

Herfelingen.

Tob. Goossens,

Berg-Campenhout.
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C. Billiet, conducteur,

Hasselt.

Van Caneghem, ingenieur,

Hasselt.

Oben, beambte,

Hasselt.

Hausay, archivaris,

Hasselt.

Gos, leeraar,

Hasselt.

Schopp, ingenieur,

Genk.

Joris van Damme, Van Hoorebekestr.,

Ledeberg.

Jef Delwiche, dr. germ. phil., Schuurhoven 26,

St. Truiden.

Opg. door Dr.
Coenegrachts.
Arth. Volckaerts, toonkundige, Hallestr. 20,

Mechelen.

Opg. door den heer De
Heyder.
Van Dessel, onderwijzer Geitenstr. 8,

Mechelen.

Opg. door den heer Peeters.
Leon de Bist, Staatsbeambte, Schuttersvest 18,

Mechelen.

Opg. door den heer Van de
Putte-Janssens.
Chr. Neeteson, St. Pietersvrouwenstr. 65,

Gent.

Opg. door den heer Muus.

Neerlandia. Jaargang 17

144

Groep Nederland.
Gewone leden.
H.C. Stork,

Hengelo (O.).

Mevr. H.C. Stork-Ekker,

Hengelo (O.).

Mej. M. Stork H.Cd.,

Hengelo (O.).
Allen opg. door mej. H.
Stork H.Cd.,

Hengelo (O.).

‘Bond van den Hollandschen Jongen’, voorzitter de
heer H. van Oostrom, Tol 3,

Schoonhoven.

R. Bossert, Kapitein-Ingenieur,

Breda.

Opg. door den heer B.J.
Verbrugh,

Den Haag.

Dr. J. Hoving,

Gouda.

L.C. Becking, directeur stroopfabriek.

Gouda.

W.F. van Beek, procuratiehouder van de
stearinekaarsenfabriek,

Gouda.

H.J.L. Kamsteeg, boekhandelaar,

Gouda.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
J. Adriaanse, directeur gasfabriek,

Gouda.
Harderwijk.

Opg. door het Bestuur der Harderwijk.
Afdeeling
Dr. R.H. Boerma,

Bedum (Gr.).

N.N.,

Bedum (Gr.).
Beiden opg. door den heer Bedum (Gr.).
Alex. J. Berman,

N.H. Blink, p/a. den heer Teunissen,

Bennekom.

F. Siewertsz van Reesema, p/a. den heer Van Wijk,
Hoogstraat,

Wageningen.

M.A. van Roggen, Lawick Allee 113,

Wageningen.

Allen opg. door het Best.
der Stud.-Afd.

Wageningen.

Mej. M. Spiering, Beaulieustraat 1,

Arnhem.

Mej. Dr. Joha. Snellen, Korte Walstr. 37,

Arnhem.
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A. van der Linden van den Heuvel, hoofdingenieur van Zwolle.
den Prov. Waterstaat, Rhynvis Feithlaan 4,
Mr. A.C. Leendertz, ambten. O.M. bij het
Kantongerecht, Emmawijk 14,
Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.
G.J. van der Maaten,

Zwolle.
Zwolle.
Elburg.

Opg. door den heer J.H.
Staal,
Dr. C.W. Scheffer,

Harderwijk.
Ermelo.

Opg. door den heer S.
Posthuma,
S.L. de Ruiter, litt. hum.-stud., Westzijde,

Ermelo.
Zaandam.

Opg. door het Bestuur der
Stud.-Afd. Amsterd. V.-U.
Dr. Engel van de Stadt, Westzijde 56,

Zaandam.

Opg. door mevr. A.C.
Veen-Brons,

Zaandam.

Mevr. J. Huizing Boels, Wilhelminakade 24,

IJmuiden.

Emil Uijldert,

Zetten.

V.S. Ohmstede, handelaar in landbouwwerktuigen, Dijk Alkmaar.
26,
Opg. door het Bestuur der Alkmaar.
Afdeeling
G.J. Folpmers, med. docts., arts,

Wieringerwaard.

Ds. M.W.J. van Linschoten, Pred. Ned. Herv. kerk,

Wieringerwaard.

Mej. E.J. Jetten,

Anna Paulowna.
Allen opg. door Dr. C.J.F. Anna Paulowna.
Hopster,

Nico M. Dirkzwager,

Maassluis.

Mej. M.W. Dirkzwager - Schans,

Maassluis.

Noordhoek Hegt, tandheelkundig student, p/a. mevr.
Massop, Breedeweg 37,

Watergraafsmeer.

Opg. door den heer L.
Barentz,
C.F. Moot, hoofd-ambten. Ned. Ind. Spoorw. Mij.,
Leuvenschestr. 62,
Opg. door mej. A.
Blöbaum - Bergman,

Amsterdam.
Scheveningen.
Scheveningen.
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A. Rienks, districtschoolopziener,

Deventer.

H. Sanderink, hoofd der school,

Losser.

Beiden opg. door den heer Enschedé.
D.J. Leverman,

Buitengewone leden.
Ds. J. Hoogenraad,

Meppel.

H.C. Derksen, directeur R.H.B.S.,

Coevorden.

W.H. Huijsman, leeraar R.H.B.S.,

Coevorden.

J. Cransberg, leeraar R.H.B.S.,

Coevorden.

P.J. Priester, leeraar R.H.B.S.,

Coevorden.

G.F. Kool, kassier, Vaart N.Z. 104,

Assen.

G.A. Prins Czn., Plein 359,

Nijkerk.
Allen opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose,

G. Verlinden, Julianaplein 4,

Den Haag.
's-Hertogenbosch.

Opg. door Mr. K.M. Phaff, 's-Hertogenbosch.
J.G.P. Boden, drogist, Beverwijckstr. 3,

Dordrecht.

Mej. M.J. de Roo, Kromhout 67,

Dordrecht.

A.M. de Wit, behanger en stoffeerder, Voorstraat 22,

Dordrecht.

Opg. door den heer J. de
Wit,

Dordrecht.

Mej. C.M. Hordijk, Boschweg,

Apeldoorn.

Mej. L. Veenhuizen, Soerenscheweg,

Apeldoorn.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Apeldoorn.

Mevr. de wed. C. Allot - v. d. Valk, Verhulststraat 42, Den Haag.
Mevr. Gerdes Oosterbeek - Schuurman, 2e Schuytstraat Den Haag.
247,

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. M. Poot Arnold, Hoogvlietstraat,

Vlaardingen.

Mej. M. Geraets, Hoofdstraat 42,

Schiedam.
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Mej. M. Koper, Waranda 89,

Schiedam.

C. Huldy, Lange Haven 128,

Schiedam.

Mej. J. Koper, Waranda 89,

Schiedam.

J.W. de Meijer, Nassaustraat 23,

Schiedam.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.

Schiedam.

A.D. Mesritz, Hoogstraat 55,

Schiedam.

Mej. M. den Besten,

Schiebroek.

J.T. Jansen, Boommarkt 2,

Leiden.

Mej. A. Beukelman, Ackerdijkstraat 69,

Rotterdam.

A. Hofman, Claes de Vrieselaan 39,

Rotterdam.

J. Bosma, Aert van Nesstraat 85b,

Rotterdam.

Mej. P. Knop, Rochussenstraat 281b,

Rotterdam.

Mej. L. Greeven, Burg. Hoffmanpl. 54,

Rotterdam.

D. Jongman, Schietbaanlaan 27,

Rotterdam.

A.v.d. Koot, Bellevoystraat 102,

Rotterdam.

Mej. H. Grigorieff, Maaskade W.Z. 109a,

Rotterdam.

H. Brandt, Walenburgerweg 44,

Rotterdam.

P.J. Willers, Hooge Boezem 39b,

Rotterdam.

P.P. Kriek, Boezemsingel 77b,

Rotterdam.

J.E. Hartogs, Goudschesingel 237b,

Rotterdam.

Mej. N. Stenger, Mathenesserlaan 30b,

Rotterdam.

Mej. J. Kriek, Boezemsingel 77b,

Rotterdam.

Mej. J. Vis, Rodenrijschelaan 26,

Rotterdam.

A. Staal, Robert Fruinstraat 24,

Rotterdam.

Mej. B. Kraayeveld, Schoonebergerweg 66a,

Rotterdam.

Mej. W.P. Heykoop, Heemraadsingel 280,

Rotterdam.

J. Balen, Vredenoordkade 11b,

Rotterdam.

Mej. S.E. Vlietstra, Maaskade W.Z. 135,

Rotterdam.

B.v.d. Hoeven, Henegouwerlaan 66,

Rotterdam.

Mej. E. van Biene, Middelandstraat 106,

Rotterdam.

A.C. Wessel, Crooswijkschesingel 31a,

Rotterdam.

J.A. Slingerlandt, Oostzeedijk,

Rotterdam.

J. Pot, Prins Hendrikkade 164,

Rotterdam.

A.v. Steenwijk, Schiedamschesingel 63,

Rotterdam.
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C. Borstlap, Scheepst. laan 25a,

Rotterdam.

E. Wijmperle Jr., Zuidblaak 20,

Rotterdam.

J. de Lindt, Ochterveldstraat 54a,

Rotterdam.

Mej. P. Honing, Erasmusstraat 9a,

Rotterdam.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.
P. Voorhage, Harddraverstraat 10,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer A.
Maltha Bzn.,

Schiedam.

Mej. Joh. Vorrink, Ochterveldstraat 37b,

Rotterdam.

Mej. Mies Vorrink, Ochterveldstraat 37b,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Rotterdam.
L. de Brouwer,
Mej. Mies Rijken, Rochussenstraat 219b,
Opg. door den heer
G.C.v.d. Bos,
M.A. Solien, Jan Sonjéstraat 7b,

Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer H.v.d. Rotterdam.
Belt,
Mej. Suze Schuppers, Korte Wijnbrugstr. 5,
Opg. door den heer C.
Montijn,

Rotterdam.
Rotterdam.

H.C. Hoedt, Columbusstraat 69,

Den Haag.

Mej. E.A. Mollema, Fred. Hendriklaan 51,

Den Haag.

Mej. A.M. Mulder, Sweelinckstraat 127,

Den Haag.

Mej. F. Lesturgeon, v. Hoornbeekstr. 22,

Den Haag.

L.J. Plemp van Duiveland, Riouwstr. 152,

Den Haag.

H.W.Th. de Santy, Obrechtstraat 431,

Den Haag.

Mej. Margerithe Mounier, Van Brakelstr.,

Den Haag.

Mej. Emmy Wagner, Laan Copes van Cattenburgh 5, Den Haag.
J.G.L. Brouwer, Archimedesstraat 71,
Allen opg. door het Best.
der Jongel. Afd.

Den Haag.
Den Haag.

(Wordt vervolgd).
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Leonard Charles van Noppen.
Een eeuw van vooruitgang! Bewijs daarvan is ook het feit, dat dezer dagen tot
Professor in de Nederlandsche Letterkunde aan de vermaarde Columbia University
in The City of New-York, is benoemd geworden de heer Leonard Charles van Noppen.
De heer Van Noppen is als jongen van zes jaar met zijn ouders naar Amerika
gegaan; nu is hij vijf en veertig. 't Gezin, bij Goes afkomstig, vestigde zich in
Noord-Carolina, in Greensborough, een heel oud stadje, en in Durham. De vader,
die al goed Engelsch kende, meende, dat wie in Amerika Amerikaan wil worden,
zich geheel moet schikken naar zijn nieuwe land; vandaar dat in huis geen woord
Hollandsch meer gesproken werd en onze Van Noppen, toen hij later als zes en
twintigjarige jonkman Nederland voor 't eerst weerzag, geen enkel woord meer
verstond; zijn broers doen het nog niet.
Hij bezocht achtereenvolgens de Colleges in Noord-Carolina en Philadelphia en
daarna de University of North Carolina, waar hij zijn graad behaalde in de Engelsche
Letteren en in het Recht. Zijn voorland was de rechtspraktijk, maar die boeide hem
niet. Een schitterende toekomst als later bleek, in zijn provinciestad, weigerde hij;
hij voelde zich dichter en wilde de wereld in, schrijver worden en ging naar
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Nieuw-York, met vijf dollar op zak, naar Walter Page, redacteur van The Forum,
een tijdschrift, dat goed was maar worstelde om er te komen. Staande, er was maar
één stoel in het kantoor, droeg hij Page zijn wenschen voor. Maar die ried hem af
schrijver te worden; armoe was het, zooals hij, Page, zelf, uiterlijk ook zichtbaar,
ondervond.
Van Noppen hield aan, gaf het niet op en Page erkende ten slotte, dat, waar de wil
zoo vast was, slagen moest volgen. ‘If you dare, you will succeed.’ Maar gebruiken
kon hij hem niet.
Dat was in 1895. Nu is die Mr. Walter Page Gezant van de Vereenigde Staten in
Londen. En Van Noppen Professor in de Nederlandsche Letterkunde aan een der
beroemdste Amerikaansche Universiteiten.
In Nieuw-York nergens werk, geen geld - wat nu? En het klinkt als een roman,
ook verder, maar wie Van Noppen kent, gelooft in de werkelijkheid. Hij kende geen
woord Hollandsch meer, had nooit meer aan Holland als verblijf gedacht, en op eens,
ten einde raad, klonk duidelijk in hem, hij hoort haar nog, die stem: go to Holland!
Toevallig was zijn broer bij hem, een welgesteld man; die vond het bespottelijk, van
Amerika naar Holland! maar eindigde met voor een jaar een maandgeld te beloven.
En een uur later zat Leonard op de boot, als derde-klaspassagier. Sedert heeft hij
eerste gereisd, maar die derde klas was en bleef de heuglijkste. Hij kwam hier en
deed niets dan Hollandsch lezen, kennis maken, het land doorreizen, Hollandsch
spreken en - verzen vertalen, tastende in den blinde, zonder stelsel. Van een stalletje
raapte hij Vondel's Lucifer en liet het openvallen. ‘Wie is er die zoo hoog gezeten...’
Dat greep hem geweldig aan en hij zong het na in zijn taal. De Lucifer werd hem,
die Milton kende, een openbaring.
Maar zijn broer, die vond dat hij niets deed en daarin gelijk had, want onze man
liefhebberde enkel, zei zijn maandgeld op. En dat is een geluk geweest. Want toen
sloeg Van Noppen, die dichter is in elke vezel en zich zijn taalkracht wel bewust, uit
alle macht aan het werk - dat kan hij, als een dog bijtend in zijn taak - en binnen vier
maanden was de geheele Lucifer in het Engelsch vertaald. Maar was die goed? In
Amerika, waarvoor zij toch moest dienen, zou niemand het kunnen beoordeelen;
nie-
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mand wist daar iets van Vondel, en wie al diens naam enkel kende, wist niets van
Hollandsch. Van Noppen moest dus bewijs hebben, zwart op wit, dat mannen van
gezag hier zijn vertaling goed vonden. Vandaar aanvraag voor een onderhoud met
een hem onbekende, Prof. Kalff te Utrecht.
‘Come in!’ En daar stond hij in de studeerkamer van den Hooggeleerde, die barsch
genoeg kan kijken en zijn bezoeker, waarschijnlijk door de ervaring wijs geworden,
liet staan. En toen, in het Engelsch: Ik heb de Lucifer vertaald en wilde graag Uw
oordeel. - Lees eens een stuk voor. - Van Noppen begon:
Who is it on His Throne, high-seated,
So deep in boundless realms of light,
Whose measure space nor time hath meted,
Nor e'en eternity; whose might,
Supportless, yet itself maintaineth,
Floating on pinions of repose;
Who, in His mightiness ordaineth
What round and in Him changeless flows
And what revolves and what is driven
Around him, centre of His plan;
The sun of suns, the spirit-leaven
Of space; the soul of all we can
Conceive...

‘Sit down, please’, klonk het toen. En van woord tot woord, dag op dag, in al zijn
beschikbaren tijd, heeft Prof. Kalff toen met Van Noppen diens overzetting nagegaan
en slechts op enkele plaatsen bleek het, dat de vreemdeling niet geheel in Vondel's
taal en geest was doorgedrongen. Weinig Hollanders verstaan onzen grootsten dichter
als hij.
Van Noppen ging terug naar Nieuw-York met de Lucifer en met brieven van Kalff,
Nic. Beets, Josef Israëls, Van Eeden, Ten Brink en anderen. Bij den predikant Van
Dijke, dichter ook zelf, kwam hij om raad voor de uitgave. Deze gaf zich veel moeite
maar vond geen uitgever bereid. Toen gaf Van Noppen's broeder het uit, mooi, met
etsen van Jan Aarts. De oplaag, 1250 genummerde exemplaren, is zoo goed als
uitverkocht.
Lucifer werd een gevleugeld woord; de bladen waren er vol van. En Van Noppen
werd uitgenoodigd voor de Lowell Lectures van de Columbia University, waarvoor
jaarlijks slechts tien van de allerbesten worden uitgekozen, telkens voor een reeks
lezingen gedurende één jaar. Wat nooit gebeurd was, Van Noppen werd ook het
tweede jaar gevraagd. In het geheel hield hij gedurende vier jaren zijn voordrachten,
niet alleen over Vondel maar over allerlei onderwerpen uit onze letterkunde. Van
een reeks vanwege de Holland Society in Nieuw-York, waarin Van Noppen ook
optrad, schrijf ik over: Jacob Cats, the Poet of the Commonplace; Vondel, the Poet
of the Sublime; Bellamy, the Pathfinder; The Younger Dutch Poets; The Dutch
Language: Past, Present and Future.
De predikant Van Dijke, die zoo meeleefde in 1897 met Van Noppen en diens
werk, en sedert Professor was geworden aan Princeton College, is onlangs benoemd
tot Gezant der Vereenigde Staten in Den Haag.
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Sedert zijn ruim vijftien jaren verloopen. Van Noppen werd door de omstandigheden
buiten zijn sfeer gedrongen, maar altijd hield hij zijn levensdoel in het oog: de leerstoel
aan Columbia University. En hier in het land waren eenige mannen, die eveneens
dat doel beoogden.
En nu is het verwezenlijkt en daarmede de kans geopend, dat naar Amerikaanschen
trant andere Amerikaansche Universiteiten officieel*) het voorbeeld der beroemde
Columbia volgen.
Dinsdag, 10 Juni, heeft de commissie hier te lande Van Noppen's benoeming bij
Van der Pijl in Den Haag feestelijk gevierd door een maaltijd, hem en zijn vrouw
aangeboden. De gebeurtenis was dat wel waard.
Van Noppen is, zooals ik zei, een harde werker. Meer dan driehonderd onzer
verzen van alle tijden heeft hij vertaald; Vondel's Adam in Ballingschap en Samson
liggen persklaar; de overzetting uit het Middelnederlandsch van de Reinaert is in
bewerking. En bij dat alles is zijn leidsman steeds Prof. Kalff, wiens grenzenlooze
toewijding in dezen slechts wordt geëvenaard door de taaie inspanning van zijnen
Amerikaanschen leerling. Voor aanvulling zijner studiën blijft Van Noppen dit jaar
in ons land.
Een woord van groote waardeering zij hier gebracht aan die Nederlanders, die
door hun, ook geldelijken steun, dit alles hebben verwezenlijkt. Bijzondere beteekenis
heeft het, dat de handel zoo heeft meegewerkt. En krachtig is de steun geweest van
onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen en
door diens bemiddeling van onzen Gezant te Nieuw-York, Jhr. Dr. J. Loudon. Geheel
overeenkomstig Hare vroeger herhaaldelijk getoonde belangstelling in het
Nederlandsche stamleven, was een der allereerste bijdragen, die van H.M. de
Koningin-Moeder, terwijl het aandeel van Hare Majesteit, onze Koningin, in de
vestiging van den leerstoel reeds voldoende blijkt uit het feit, dat met Hare
toestemming de nieuwe instelling den voor Amerika zoo pakkenden naam draagt
Q u e e n Wi l h e l m i n a L e c t u r e s h i p.

Met een Nederlander op reis*).
Onder de aangenaamste kenteekenen der blijde wederontwaking van ons volk mag
wel gerekend worden, dat er in onze taal opnieuw zulke boeken worden geschreven
en uitgegeven, als waarvan Dr. Hendrik P.N. Muller's ‘Azië gespiegeld’ er een is.
Ziehier een voornaam Nederlander begaafd met rijke ervaring en kennis, die ons
daar een reisboek voorlegt over de Filippijnen, Siam, Fransch Indo-China, Korea,
Mantsjoerijë en langs den Siberischen weg ‘huis toe’ - reistocht van twee jaar - en
het geheim kent om gedurende 458 bladzijden onderhoudend, genoegelijk-leerzaam,
en soms geestig te zijn. Ik leg er nadruk op, dat hier een Nederlander gereisd heeft
en aan het woord is, en... welk een Nederlander! Vooraf had hij reeds de eene helft
van de wereld doorreisd en met goede oogen aangekeken: hij wist welke plaats zijn
volk heden inneemt in de rei der mogendheden, als Europeesche Staat. Hij is trotsch
op zijn nationaliteit, zonder hoogmoedig te zijn. Hij weet tevens, door grondige studie
*) De betrekking tusschen Dr. T. de Vries en de Chicago University is nog niet voor goed
geregeld; zij is tot dusver slechts tijdelijk. Om die reden blijft zij in dezen, buiten alle
kleineering, achterwege.
*) ‘Azië gespiegeld’, reisverhaal en studiën van Dr. Hendrik P.N. Muller, 1e deel, met 32
illustraties, Utrecht H. Honig uitg. 1912.
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van Voor-Indië en den Nederlandsch-Indischen archipel, wat wij als koloniale macht
beteekenen, en zijn mooi zelfbewustzijn versterkte zich daardoor. Hij bluft natuurlijk
niet, hij roemt ons volk slechts zelden, wijst integendeel, op wat wij van andere
volken leeren, maardoor zijn geheele boek straalt het besef, dat wij onzen nationalen
kolonialen arbeid naast dien van andere ter vergelijking stellen, en, welke gebreken
er aan eigen zijn, het oordeel rustig aan onpartijdige onderzoekers overlaten kunnen.
Het is voor een Nederlander een bemoedigend, een zielesterkend boek. Het ware
te wenschen, dat men het in onze koloniën ijverig verspreide en las, want de meeste
onzer landgenooten daar bezien onzen kolonialen arbeid van te dichtbij om er een
juisten blik op te hebben. Hier is een ernstig man aan het woord, die de toestanden
in Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Amerikaansche en andere over-
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zeesche bezittingen grondig onderzocht heeft. Hij toont aan, dat welk goed en kwaad
andere volken hebben gewrocht, het goede er zelden veel belangrijker is dan wat de
Nederlanders in hunne koloniën tot stand brachten, en de gebreken van onzen
tegenwoordigen arbeid minder ernstig zijn, dan die vreemd koloniaal werk aankleven.
Het is een zeer onderhoudend boek, want het zwaarste wordt onder Dr. Muller's
pen licht en luchtig, zonder iets van zijn leerzamen ernst te verliezen. Zijn bijzonderste
verdienste is, dat de schrijver van alle doorreisde landen, in enkele rake trekken, op
grond van historische studiën in vaak nog onuitgegeven geschriften uit den tijd onzer
Oost-Indische Compagnie, de beteekenis aangeeft, welke de ontdekkingsreizen en
vestigingen onzer met al hunne gebreken eerbiedwekkende voorvaderen bezaten
voor de genoemde landen en volken, en omgekeerd wat deze voor ons koloniaal
verleden geweest zijn. ‘Te m p o d a h o e l o e ’, zegt men in onzen Oost: ‘het is uit
de oude doos’. In de door Dr. Muller doorreisde landen is onze nationale arbeid van
heden, jammer genoeg, gering, bijna nul. Maar wat verlangt men van een natie van
nog geen 6 millioen zielen, wier eigen koloniën een zoo groot deel der volkskracht
vergen? Deze reiziger heeft echter, evenals de meeste andere, ervaren, dat onze
volksnaam nergens ter wereld door lieden, die het verleden van eigen land kennen,
vergeten is, en dat, wáár ook één of een klein getal Nederlanders heden die herinnering
door zijn arbeid levendig houdt, deze landgenooten in de meeste gevallen door hun
omgeving in de hoogste mate worden geacht.
Wij konden nog veel meer doen dan wij doen, zeker. Trouwens, waar bereikt
individu of volk de volle maat van zijn kunnen? De geest van Jan Salie is niet geheel
dood in ons midden, en onze Regeering, als een behoorlijke vertegenwoordigende
Regeering, die zij is, voelt zich soms verplicht hem recht te doen wedervaren, in 't
bijzonder in onze buitenlandsche politiek. De tegenwoordige Minister van
Buitenlandsche Zaken lijkt wèl juist een man om er hem het leven zoo lastig mogelijk
te maken, maar het geeft steeds den indruk of die akeligste onzer Jannen in zijn
Ministerie een veilige schuilplaats vindt. Laten wij hopen, dat hij niet mee is gegaan
bij de verhuizing naar het trotsche ‘Huys van Amsterdam’ aan het Plein.
De heer Muller, oud-diplomaat, is te veel man van de wereld om over vroegere
verwaarloozing onzer nationale belangen in het d o u t d e s van ons internationaal
verkeer harde woorden te uiten. Zelfs vermijdt hij een zoo krachtig woord als hier
gebezigd. Maar zijn pen is puntig genoeg om aan te stippen hoe onze Regeering in
het verre Oosten oude rechten uit handen heeft gegeven, gewillig, sukkelachtig en
bangelijk, zonder er ook maar iets voor terug te vragen. Het was dus enkel d o - ik
geef - en onze brave Excellentie's van ‘Buiten-de-Zaken’ waagden het zelfs niet om
te vragen: ‘wat geeft gij mij er voor terug?’ Hemel, indien men ons over zooveel
stoutheid eens boos hadde aangekeken! Mogen wij nu echter zeker wezen, dat de
heer Jan Salie niet langer op Buitenlandsche Zaken het wachtwoord: ‘geen soesah!’
uitgeeft?
Hoe fijntjes Dr. Muller de dingen kan zeggen, bewijzen, bijvoorbeeld, drie regels,
welke hun lengte aan gouddraad waard zijn, waar hij spreekt over een in de
bouwvallen van Cambodja aangetroffen ‘Malebaar’, Fransch onderdaan, ja meer dan
dit, Fransch mede-regent bij de gratie van het algemeen stemrecht. ‘De inwoners van
Pondichéry’ - de geboorteplaats van dit heer - ‘zijn namelijk kiezers voor de Fransche
volksvertegenwoordiging, hij heeft de Staatsschool... bezocht en “dus”, zegt hij, allen
godsdienst verloren.’ Het is moeilijk om in drie regels de Fransche koloniale
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misvattingen en de wanproducten van verkeerd-toegepast koloniaal onderwijs
gevoeliger en tevens geestiger te prikkelen, dan hier gedaan wordt.
In dit geheele stuk over Cambodja is de schrijver zeer op streek, en ofschoon zijn
boek vele zulke rake penteekeningen geeft, ontleen ik er deze aan, ter kenschetsing.
Wij naderen met Dr. Muller, op weg naar de groote bouwvallen der Khmers, op onze
rivierreis Siëmréap. ‘In de verte komt een bootje met gele figuren aanzetten, knapen
die hun kloostertijd door maken. Nu varen ons meisjes voorbij, sigaren rookend die
omwikkeld zijn met de bloembladeren van den lotos, dichterlijk voor deze lieden
door Boeda*), voor ons door Heine. Haar lichtbruine, vriendelijke gezichtjes met
kleine stompe neusjes worden door roode sirih-monden wel wat ontsierd en geven
den indruk van het Maleische ras, soms met een weinigje Chineesche bijmenging.
Nu de zon hoog aan den hemel staat, heeft alles de bekleeding van het bovenlijf
afgelegd en de kleuters zitten zelfs poedelnaakt, de hoofdjes geheel kaal geschoren
met alleen van van voren een vlokje gespaard. De huizen steeds op palen, staan thans
dichter naast elkaar en hebben van voren een platje, waarop wij het huiswerk zien
verrichten. Een dier woningen, zeker door een inlandschen ambtenaar bewoond,
vertoont een vuile en verschoten Fransche vlag. Soms wordt het riviertje te smal
voor roeien en gaat mijn bemanning aan het boomen. Uit een net huis op palen, een
klooster, ruischen klanken over het water als van een gamelang en doedelzak, oproep
ter godsdienstoefening. Nu komen wij een heel klein poppenhuisje voorbij, bestemd
voor de geesten en staande op een paal in het water, en drijven bootjes, kunstig uit
blaren gemaakt en een of twee voet lang, de rivier af. Weer een geestenhuisje, nog
een en nog een, en telkens van die poppenbootjes, waarin de geesten thans onzichtbaar
spelevaren. Alles is vroolijk; de innerlijke vrede van den Boedist straalt den menschen
de oogen uit. Thans schijnt geheel Siëmréap zich te baden. Zelfs de buffels worden
liefdevol gewasschen, niet door Saïdja's, doch door volwassen mannen; groote zorg
wijden die vooral aan de reiniging der ooren. Het is een liefelijke vaart. De rivier,
vol leven, toont door haar kronkels telkens een ander, telkens aantrekkelijk tafereel.
Hier en daar overspant haar een hooge bamboe-brug, waarvan het midden bestaat
uit een verwijderbare, losse, enkele plank. Een zeer afwisselende plantengroei, ook
de bamboedoeri, beschaduwt de thans aanmerkelijk betere woningen, waarvan de
wanden soms uit planken bestaan in plaats van uit atap of bamboe. Sommige er van
heeft men netjes met gekruiste stokken afgeperkt.’
Tot zoover de aanhaling: er zit licht, leven, verschiet in. Maar dit zit er in geheel
dit prettige Nederlandsche boek, dat ons volk zich-zelf doet kennen in andere.
MAURITS WAGENVOORT.

Van Nederl. teekeningen en schilderijen.
Er zijn in den laatsten tijd in Nederland op kunstgebied belangrijke dingen gebeurd,
iets zeer betreurenswaardig, maar tegelijk iets zeer heugelijks.
Het betreurenswaardige is, dat de verzameling Steengracht, bevattende schilderijen
van oude Hollandsche meesters van den eersten rang, vele jaren in den Haag aan den
Vijverberg voor den belangstellende te zien, te Parijs is verkocht. Dat was een van
de heel enkele belangrijke verzamelingen oude Hollandsche schilderkunst die er in
ons land waren overgebleven.
Naar alle windstreken zijn die schilderijen nu verspreid, het rijke Amerika zal wel
een goed deel van den buit over den Oceaan halen. En zulke verzamelingen
*) Het doet een beetje vreemd aan, dat Dr. Muller voortdurend ‘Boeda’ schrijft, en niet ‘Boedha’
De ‘h’ wordt meestal in de uitspraak zeer duidelijk gehoord.
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aan te leggen, met eerste-rangswerken van de groote oude meesters, dat is met de
tegenwoordige prijzen nog alleen te bereiken voor de rijksten onder de rijken.
Het verlies van de verzameling Steengracht is voor ons land onherstelbaar. Zoo
ging de Bathseba van Rembrandt voor een millicen frank weg, het hoogste bod dat
op een veiling voor een schilderij is gegeven. Ondershands zijn er al eenige malen
hooger prijzen besteed, b.v. £ 100,000, dus meer dan het dubbele, voor Lord
Lansdowne's Molen van Rembrandt. Weg ging helaas ook, voor 312,000 frank, het
Zieke Kind van Gabriel Metsu, met dat kindergezichtje zoo lieftallig als wij er
nauwelijks een in onze oude schilderkunst kennen; weg ging de uitstekende Adriaan
Brouwer, de Rookers, voor 426 500 frank. En zoo een groot deel van de 87 stukken,
die voor ruim 4,200,000 frank onder den hamer gingen.
Maar tegenover dat verlies staat winst. Eenige uitmuntende stukken zijn voor ons
land behouden en zullen vermoedelijk alle in Rijksmuseum of Mauritshuis komen
te hangen. Dat danken wij grootendee's aan de bemoeienis van de voortreffelijke
Vereeniging Rembrandt te Amsterdam en de kunstminnende en offervaardige mannen
die de vereeniging tot die handreiking in staat hebben gesteld, - meest Amsterdamsche
heeren, waardige opvolgers van de oude patriciërs.
Zoo heeft de Vereeniging Rembrandt vijf meesterstukken voor ons land behouden:
Jan Steen, Vroolijk Gezelschap (gekocht voor ongeveer f 200,000); G.A. Berckheyde,
Gracht te Delft (ongev. f 10,700); Isaäc van Ostade, Man met Varken (ongev. f
13,900); M. Hobbema, De twee Watermolens (ongev. f 152,600); en Gerard ter
Borch, Moederlijke Zorgen (ongev. f 162,700). Tezamen voor ongeveer f 540,000.
Bovendien heeft de Vereeniging gekocht een Jongensportret door Jacob Backer, voor
ongeveer f 40,500, in opdracht van mevr. Rose-Molewater, die het vaste voornemen
heeft te kennen gegeven, dit stuk te gelegener tijd in het Mauritshuis aan het rijk af
te staan.
De schilderijen, die Rembrandt voor eigen rekening kocht, zal ze voor aanmerkelijk
lageren prijs - zoo hebben de bladen gemeld - aan de regeering ter overneming
aanbieden, en de regeering had daar ooren naar. Al zal dus vermoedelijk de
Vereeniging Rembrandt het geld, dat ze besteedde, voor een goed deel terugkrijgen,
zij verdient den dank van het land voor den moed, waarmede zij het er op heeft
gewaagd - zouden de Staten-Generaal de uitgave wel billijken? - en voor de
offervaardigheid van haar leden, die stellig op de schilderijen zullen verliezen, en er
op willen verliezen, als ze maar voor goed in het land blijven.
Wij mogen ons dus verheugen, dat onze musea eerlang met zes schilderijen van
groote kunstwaarde - alle bevoegde beoordeelaars zijn het daarover eens - zullen
worden verrijkt. Maar bovendien is het oorzaak tot blijdschap, dat er zooveel geld,
waarlijk reusachtige bedragen voor schilderijen beschikbaar zijn. Dat getuigt van
gestegen welvaart, van liefde voor de kunst, van gemeenschapszin of vaderlandsliefde,
al naar men het noemen wil. Wat een verschil met een vroegeren tijd, toen de
schilderijen van Hollandsche meesters nagenoeg alleen in het buitenland op prijs
werden gesteld, en de stukken met scheepsladingen het land verlieten!
***
En wat wij hier naar aanleiding van de verzameling Steengracht schrijven, geldt
evenzeer van een verkooping van teekeningen van Rembrandt uit de verzameling
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Heseltine uit Engeland, die kort tevoren te Amsterdam bij Frederik Muller & Co. is
gehouden.
De 32 teekeningen, die daar werden geveild, brachten tezamen ongeveer f 300,000
op. En haast de helft van die teekeningen zijn uit dat Engelsche in Hollandsch bezit
overgegaan! Het Rembrandthuis te Amsterdam besteedde ruim f 35,000 voor vijf
teekeningen. Het vermaarde portret in den kiel, dat de oude Rembrandt van zich zelf
heeft gemaakt, kwam voor ongeveer f 25,000 in het bezit van een ongenoemd
Amsterdamsch verzamelaar.
Voor deze aanwinsten van het Rembrandthuis schijnt dr. Jan Veth de grootste
verdienste te hebben. Hij wist bij vele kunstvrienden het hart warm en de beurs open
te krijgen.
***
Met schrik zullen allen die werk van onze groote oude schilders in het land willen
houden of er iets van uit het buitenland terugbrengen ter aanvulling van de vele
gapingen, die onze musea in dat werk nog vertoonen, dat voortdurende en laatstelijk
sterke stijgen van de prijzen zien, - althans van het werk van de eerste-rangsmeesters.
Met betrekkelijk bescheiden middelen kan men ook nu nog een aardige verzameling
goede schilderijen aanleggen, wanneer men niet naar groote namen vraagt en een
schilderij kan waardeeren, al is het ook geteekend met een onbekenden naam of
desnoods met geen naam.
Maar wat er tegenwoordig voor schilderijen, teekeningen, ets- en graveerwerk van
de grooten wordt betaald, ziet men aan de veilingen Steengracht en Heseltine. Op
deze laatste veiling ging zelfs een verzameling reproducties van teekeningen van
Rembrandt, eenige jaren geleden uitgegeven door Lippman en Hofstede de Groot
en nu uitverkocht, voor f 2900! Dat waren wel voortreffelijke reproducties van een
groot aantal teekeningen van Rembrandt - van werk, dat velen bij zijn schilderijen
niet achterstellen - maar met dat al slechts door lichtdruk verkregen afbeeldingen.
***
Zal er naast al den lof, dien ook wij gul brengen aan de mannen, die nu weer zooveel
kunstwerken voor ons land hebben verworven, niet hier en daar een bedenking worden
gehoord?
De Jan Steen, die ongeveer twee ton heeft gekost, geldt voor een der best
geschilderde werken van den grooten meester. Maar onze musea zijn van
eersterangswerk van Jan Steen al goed voorzien. Niet dat wij dit voortreffelijk stuk
er niet gaarne bij zien, maar twee ton? En zijn die inderdaad aantrekkelijke Ter Borch
en die ongemeen fraaie Hobbema met ruim f 162,000 en ruim f 152,000 misschien
ook niet wat heel duur betaald?
Ja, wij weten, al die hooge prijzen voor schilderijen en ander kunstwerk hangen
in de lucht. Men kan ook wel f 20,000 voor een Jan Steen te veel noemen, en desnoods
f 2000 ook. Zoolang er menschen zijn, die prijzen van tonnen gouds voor een schilderij
kunnen betalen, zonder er, zooals men zegt, armer van te worden, en zij hebben het
er voor over, wat is er dan tegen dat zij het doen? En als men in ons land er op gesteld
is, kunstwerken te behouden of te verwerven, moet men evenveel er voor over hebben.
Dat is best, en wij zijn heel blij, dat ons land tegenwoordig op dat gebied zoo flink
mee doet.
Maar dit is onze bedenking: putten wij op deze manier niet onze kracht uit, wanneer
die voor een groote inspanning noodig wordt? Stel, het portret van burgemeester Six
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komt te koop. Hoeveel zou dat moeten kosten: een millicen, twee millicen gulden?
Wij voor ons vinden twee millicen voor die Rembrandt niet zooveel duurder dan
twee ton voor de Jan Steen. En hier, in dit land van Rembrandt, hangt er in geen
onzer musea een werkelijk eersterangsportret van Rembrandt. Afgescheiden van
andere overwegingen, waarom het bezit van de Six voor ons waarde heeft, zouden
wij reeds daarom dat doek moeten koopen, - aangenomen dat het eens te koop komt.
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Vier schilderijen uit de verzameling Steengracht.

Gerard ter Borch: MOEDERLIJKE ZORG.

Jan Steen: VROOLIJK GEZELSCHAP.
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Adriaan Brouwer: DE ROOKERS.
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Gabriel Metsu: HET ZIEKE KIND.
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Of anders, er zijn in particuliere verzamelingen in het buitenland ook nog dergelijke
portretten van Rembrandt van den eersten rang, portretten van hem zelf uit de laatste
jaren van zijn leven, van Hendrikje Stoffels enz. Als die aan de markt komen, moeten
wij er een bod op doen. Die gaping in onze musea moet in de eerste plaats worden
aangevuld. En dan komt men er tegenwoordig nauwelijks met tienmaal
honderdduizend gulden.
Ofschoon, niet lang geleden is de zoogenaamde Poolsche ruiter, als wij ons niet
zeer bedriegen, onder het millioen verkocht. Was het niet weer aan iemand in
Amerika? Dat was ook een schilderij, waar wij, schattende naar de prijzen van de
verzameling Steengracht, gerust een millioen voor hadden mogen geven.
***
Wij hebben nog andere wenschen. (Men ziet: wij willen niet minder, maar nog meer
voor kunst uitgegeven hebben.) Onze musea bergen schatten van Hollandsche kunst,
oude en nieuwe, maar te weinig vreemde kunst. Wat de groote oude meesters betreft,
is dat een nagenoeg onherstelbaar gebrek. Hun werk komt ook al zoo schaarsch op
de markt - het eerste-rangs-werk - en is dan zoo duur, dat er haast geen aankomen
aan is. En er zou veel gekocht moeten worden, wilden wij deze leemte ook maar
eenigszins aanvullen.
Maar in 19e eeuwsche en hedendaagsche kunst van het buitenland zijn onze musea
al even arm. Met een belangrijke uitzondering. Wij hebben betrekkelijk veel en
daarbij uitmuntend werk van de groote Franschen uit de vorige eeuw. En dat is een
kostelijk bezit. Maar is het niet wel een weinig alsof er voor onze particuliere
verzamelaars en museumdirecteuren niets anders bestaat, dan onze eigen schilders
en die groep Franschen die wij de Barbizonners kunnen noemen, met nog een enkelen
anderen? Er zijn hier trouwens genoeg menschen, die nog de theorie aanhangen, dat
er buiten die kunst ook eigenlijk niet goed geschilderd wordt, - wat men dan bepaald
schilderen noemt! Een vergissing, die er gelukkig hoe langer hoe meer uitgaat.
Reeds nu moeten er voor vele Engelsche, Duitsche en Fransche meesters (de
Barbizonners nu daargelaten) uit de 19e eeuw prijzen worden betaald, die voor die
der oude meesters nauwelijks onderdoen. De goede kunst uit de 18e eeuw, van de
Franschen b.v., is ook duur. Wat hebben wij in onze musea daarvan? Wat van de
groote Belgen uit de 19e eeuw?
Ter verruiming van onzen blik, om te beletten dat onze smaak eenzijdig wordt,
om frisscher wind te laten waaien door ruimten waar het wel eens wat duf dreigt te
worden, zou het, dunkt ons, noodig zijn, dat men zich toelegde op een behoorlijke
verzameling hedendaagsche buitenlandsche kunst, een verzameling waarin zooveel
mogelijk de verschillende landen door kenmerkende werken van hun schilders
vertegenwoordigd zijn. Daar is veel geld voor noodig, maar nog kan men van die
schilderijen voor betrekkelijk matige prijzen een uitgelezen verzameling aanleggen.
***
Onze slotsom is dan: wij vinden zooveel geld als men aan de Jan Steen, Ter Borch
en Hobbema uit de verzameling Steengracht heeft besteed niet te veel, mits men
bereid is en ook toebereidselen maakt, om wanneer het tienvoudige wordt gevraagd
voor wat ons twintig maal meer waard moet zijn, ook dat te geven; en mits men de
handen ineen sla en gaat werken om voor onze musea ook een flink aantal nieuwe
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buitenlandsche schilderijen aan te schaffen en dat te blijven doen, - naast de schoone,
maar eenzijdige verzameling nieuwe buitenlandsche kunst die wij al hebben.
Bezoekt onze inzending op de Gentsche Wereldtentoonstelling.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1en Secretaris-Penningmeester: 244c Mathenesserlaan, Rotterdam.
Adres van het Boekenhuis: 63 Van der Duynstraat, Rotterdam.

Aan alle Verbondsleden, die de E.N.T.O.S. te Amsterdam zullen bezoeken!
In het vorig nummer van Neerlandia was een uittreksel opgenomen van ons
Jaarverslag over 1912. Daarin stond te lezen, dat wij dezen zomer o.a. zouden
uitkomen met een stand op de E.N.T.O.S. te Amsterdam. Wij komen nu tot U allen
met een dringend beroep. In de eerste plaats: om onze uitstalling te gaan opzoeken.
Het is No.334, achter de hoofdgebouwen, in de galerij achter de machine-afdeeling
en vlak over den hoofdingang van het restaurant 't Haantje. (Onze buurman, de
honingfabrikant Matthes, zit in een huisje naast ons). Wij hebben de wandruimte, 5
M. hoog bij 4.50 M. breed, van het bestuur der tentoonstelling om niet gekregen een te waardeeren voorrecht, daar die ruimte voor goede prijzen verhuurd kon worden.
Licht en lucht treden onbelemmerd toe en maken, dat onze wand uitnemend uit de
verte reeds te zien is en bovendien tot bovenaan toe duidelijk onderscheiden kan
worden*).
Geheel in de hoogte hangen twee kernspreuken - ter breedte van 1.60 en 2.40 M.
- op lichtrooden achtergrond: ‘Holland leeft weer, Holland streeft weer!’ - waarvan
immers heel de tentoonstelling een welsprekend beeld geeft - en: ‘Onze geest kan
wereldburger zijn, ons hart niet!’ - wat in die omgeving, internationaal als ze is, zeker
een hoogst eigenaardigen indruk maken moet!
Daaronder hangen naast elkander 5 plakkaten: dat met al de namen der plaatsen,
naar werelddeelen gerangschikt, waar wij boekerijen gesticht hebben tusschen April
1903 en Juni 1913; twee werfplakkaten om tot toetreding als begunstiger of bijdrager
aan te moedigen; een plakkaat, in den trant van het straksgenoemde, waarop de
plaatsen, waarheen dagbladen en tijdschriften gezonden worden; en een, waarop
uitsluitend de plaatsen in Z.-Afrika genoemd worden, waar zich onze boekerijen
bevinden.
Onder deze stukken hangen drie groote diagrammen: de twee (reeds van Brussel
bekende) platen, die den vooruitgang weergeven in de verzending van boeken en
pakken couranten en maandschriften sedert 1903; en daartusschen het groote stuk,
dat de uiteenloopende, tallooze werkzaamheden opsomt, die op kantoor en Boekenhuis
verricht moeten worden - in ons aller vrijen tijd meest! Deze stukken zijn achter glas
in lijst gezet.
Meer naar beneden gaand volgen ter weerszijden de lichtroode, z.g.n. visitekaartjes
van onze Commissie - elk ter breedte van 1 M. - en daartusschen hangt het door ons
*) Wie ons een nog beter plaatsje had toegewenscht, bedenke, dat inzendingen als de onze op
deze tentoonstelling niet in de eerste plaats verwacht worden, en voorts, dat wij eerst half
Mei in de gelegenheid waren in te zenden!
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op de tentoonstelling te Brussel behaald diploma der bekroning, geflankeerd door
weer twee werfplakkaten.
Daaronder hangen ter weerszijden twee foto's van het Boekenhuis, van binnen
gezien; daaronder volgen dan: ter rechterzijde het Zeemansplakkaat, de havens
vermeldend, waar onze zeelieden (en schippers) Nederlandsche boeken en (of)
couranten en tijdschriften kunnen vinden; ter linkerzijde het plakkaat, waarop de
plaatsen vermeld staan, waar Ne-
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derlandsche consulaire ambtenaren gevestigd zijn, die met ons in betrekking staan,
ten behoeve dier Zeemanshuizen enz.
De groote middenruimte wordt daar ingenomen door de groote wereldkaart (achter
glas), bezet met gekleurde punaises, die op andere wijze hetzelfde doet zien als de
plakkaten: de plaatsen, waar wij boekerijen stichtten enz. Deze kaart wordt
geflankeerd door twee smalle kaarten, de volledige adressen bevattend der tientallen
Zeemanshuizen, die van ons bezendingen boeken, kranten en tijdschriften ontvangen.
Op een tafeltje, vóór den wand geplaatst, ligt dan nog achter glas een karton, dat
die adressen in kruisband-vorm draagt, alfabetisch gerangschikt.
Het geheel is door paaltjes en koorden op eenvoudige wijze afgezet. Vermeld mag
wel worden, dat wij voor de inrichting van onzen stand de niet genoeg te waardeeren
medewerking ontvingen van onzen Amsterdamschen vertegenwoordiger, den heer
Jan te Winkel, en dat - zooals wij in ons verslag verzochten - de volgende leden der
Amsterdamsche Jongel.-Afd. zich reeds bereid verklaard hebben bij onze uitstalling
eenige middagen in de week tegenwoordig te wezen ter uitlegging, uitreiking van
verslagen, bladwijzers enz.; te weten: mej. Bonnet en de heeren Voskuil en Bakker,
ieder gedurende een maand.
Geeft dit beknopt overzicht U misschien een denkbeeld van wat wij getracht hebben
landgenoot en vreemdeling te kunnen en te moeten toonen van ons streven: den
schepeling in verre streken, door hem degelijke Nederlandsche leesstof te verschaffen,
aan zijn vaderland te herinneren en daarmede hem eenigermate de gevaren en
ontberingen te verzachten, die zijn ongedurig bestaan medebrengt - waardoor ook
bij den Hollandschen zeeman het nationaal bewustzijn sterker wordt aangewakkerd
- zijn zij b.v. er niet trotsch op, dat Italianen, Russen, en anderen onze zendingen
mee trachten te genieten? - zoo is ons doel reeds ten deele bereikt.
Doch er is meer. Wij hebben ons vooral voor deze tentoonstelling groote geldelijke
offers moeten getroosten, om waardig te kunnen uitkomen. Jaarlijks kunnen wij
slechts met groote moeite onze steeds aangroeiende uitgaven dekken. Dit jaar zal dit
nog veel moeilijker gaan - en juist dit jaar zijn onze uitgaven toch reeds zeer belangrijk
gestegen door de buitengewone werkzaamheden op kantoor en Boekenhuis.
Welnu dan: Gij allen, Verbondsleden, die met ons gelooft, dat onze Commissie
waarlijk in het A.N.V. is: ‘die mooie stichting, die als een d a a d tot de menigte
spreekt!’ - zooals eens in het verslag van Groep Nederland door den secretaris gezegd
werd - komt op de E.N.T.O.S. onzen stand bezichtigen en s t e u n t o n s d i t j a a r
met een flinke bijdrage voor eens of wel jaarlijks en wekt
a n d e r e n o p h e t e v e n z e e r t e d o e n ! Aangiftekaarten voor het lidmaatschap
zijn op den stand verkrijgbaar en alle werfmiddelen worden op aanvraag bovendien
gaarne toegezonden door het Secretariaat.
De 1e Secretaris-Penningmeester:
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m , Juni 1913.

Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
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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.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
wekt elken Nederlander op tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
wekt elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.

Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
Mededeelingen voor onze Commissie zende men n i e t naar het Hoofdkantoor te
Dordrecht, maar aan het Secretariaat; inzenders wordt beleefd verzocht naam en
woonplaats te vermelden.
F.W.B. te H. - Uw opmerkingen betreffende Hotel Central te 's-Gravenhage beamen
wij volkomen: het is ergerlijk, zooals daar het Nederlandsch geloochend wordt. Tot
onze spijt is dat bij den bouw van het hotel aan onze aandacht ontsnapt. Wij hopen
voortaan beter op onzen post te zijn. Uw mededeeling omtrent Zweden doet bij ons
de vraag rijzen, of U omtrent de maatregelen, daar tegen het gebruik van vreemde
woorden genomen, niet eens een en ander in Neerlandia kan vertellen.
Mr. A.V. te R. - Zoolang het Nederl. publiek meer smaak vindt in buitenlandsche
prullen dan in degelijke Nederlandsche stukken, zal aan de taal van de programma's
weinig te doen zijn.
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J.C.F. te Z. - Dat de klanten van winkeliers het meest er toe kunnen bijdragen, dat
de hofstad niet ‘La Haye’ wordt genoemd, bewijst, dat een hoedenkoopman hier ter
stede, die vroeger slechts hoeden in ‘La Haye’ of ‘The Hague’ verkocht, door hun
invloed thans ook hoeden te ‘'s-Gravenhage’ verkoopt.
P. de J. te A'dam. - Product en quotient zijn nog altijd gangbaar. Weet U soms
goede Nederlandsche woorden er voor?
Schl. te 's-Gravenh. - Wat U mededeelt was ons bekend, maar wij weten nog niet,
wat wij er aan kunnen doen.

Krasse maatregelen.
In de onlangs te Erfurt gehouden ‘Alldeutsche(n) Verbandstag’ werd na een rede
van Prof. Trantmann uit Bonn, die o.a. een rijksbureau verlangde (Sprachamt) ter
verduitsing van vreemde woorden, het volgende besluit genomen:
‘Der Alldeutsche Verband stellt das fortwährende Anwachsen des Miszbrauches
fest, dasz Gasthöfe, kaufmännische Geschäfte und gewerbliche Unternehmungen
sich fremde Namen geben, ihre Schilder und
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Schaufenster mit fremden Worten beschreiben und ihre Waren und Erzeugnisse mit
fremdsprachigen Ausdrücken benennen. Er bedauert solches Gebaren, das nicht nur
einen Mangel an deutscher Gesinnung und guter Erziehung bei vielen Deutschen
verrät, sondern auch unser Ansehen beim Auslande herabsetzt.
Da der Kampf, der von deutschbewuszter Seite durch Belehrung und Ermahnung
gegen dieses Uebel geführt wird, so gut wie fruchtlos bleibt, so erachtet es der
Alldeutsche Verband, der auch in Sprachlichen Dingen die Art und die Ehre unseres
Volkes gewahrt zu sehen wünscht, für seine Pflicht, die deutschen Regierungen um
Masznahmen gegen die schreienden sprachlichen Miszstände zu ersuchen. Für das
w i r k s a m s t e und a l l e i n w ü r d i g e M i t t e l hält der Alldeutsche Verband den
E r l a s z v o n G e s e t z e n , die bestimmen, dasz Jeder, der sich mit
Firmenaufschriften, geschäftlichen Anzeigen und ähnlichen Kundmachungen an die
Oeffentlichkeit, wendet, im Deutschen Reiche deutsch zu schreiben hat.’

Introducé.
Het Handelsblad drukte onlangs het volgende rijmpje af:
Naar aanleiding van een bericht, waarin sprake is van introducé en introducée:
Wie spitst het brein, een Hollandsch woord te zoeken
Voor 't zoogenaamd Fransch woord ‘introducé’?
Dat in geen Fransche woordenboeken
Zich vinden laat... Dus weg er mee!

Het Fransch van een Hollander.
Onder dit opschrift lezen wij in de Vlaamsche Gazet:
Een Hollander, die in het Nederlandsche paviljoen (van de Gentsche
tentoonstelling) turnartikelen en schoolmeubelen uitstalt, heeft het goed gevonden
zich bespottelijk te maken met in Haagsch Fransch gestelde uitnoodigingen rond te
sturen, om belangstellenden naar zijn uitstalling te lokken. Ziehier een uittreksel uit
dat meesterstuk:
‘Nous prenons la liberté de demander Votre attention pour notre Stand a
l'Exposition de Gand, section hollandaise, ou nous exposons des bancs-pupitre très
prefectionnes, aplicables à tout taille et pourront à tout âge.’
Waarop een leuke Vlaming eveneens in Hottentotten-Fransch o.m. 't volgende
antwoordde:
‘C'est moi croire à Gand 110.000 personnes parlant néerlandais. C'est vous
Hollandais être un peu plus malin que de respecter leur langue si vous voulez leur
argent. C'est vous préférer langue nègre, c'est moi garder mon argent.’
Wat zeggen wil: ‘Ik geloof dat er te Gent 110.000 personen zijn, die Nederlandsch
spreken. Gij, Hollander, zoudt verstandiger handelen met hunne (en uwe) taal te
gebruiken, indien gij hun geld wilt. Vermits gij Kakebroeck verkiest, houd ik mijn
geld.’
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Uit een brief van Mr. Van Meurs te Rijswijk:
‘In het Nieuws van den Dag van 21 Mei l.l. las ik deze aankondiging:
Ondergeteekenden vervullen hiermede den treurigen plicht U kennis te
geven van het overlijden van
......................................................
in den ouderdom van... jaar.
........., ......... 1913.
De uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking:
......................................................
......................................................
Het is de eerste maal in al de tijd dat ik het blad lees (ongeveer 25 jaar), dat ik er het
woord in lees dat ons Burgerlik Wetboek (art. 1052) bevat. Het anders altijd gebruikte
woord ‘executeurs-testamentair’ komt in geen enkele wet voor.
Het gaat hier dus mee als met het woord ‘slachthuis’. Nog nooit heb ik iemand in
de tram naar Den Haag, als hij het had over de gebouwen aan de linkerkant over iets
anders horen spreken, dan over het ‘abattoir’, hoewel dit woord amtelik niet bestaat.
Welk een zonderling volk zijn wij toch.
In het Algemeen Handelsblad van 20 Mei l.l. biedt de Ned. Ind. Handelsbank haar
‘loketkluis (safe deposit)’ aan.
Dit is de eerste maal dat ik een Nederlands woord voor het Engelse gebruikt zag,
al is de bank nog verplicht, het Engelse woord er tussen haakjes bij te zetten.’
De Commissie acht het door een bankier te Leiden gebruikt wordend woord:
‘bewaarkluis’ nog beter.
Onze aandacht wordt gevestigd op een reclamebord met: k o e t s w e r k e n voor
automobielen, onder opmerking, dat het k o e t s w e r k moet zijn. Wij zagen bij de
firma W. van Rijswijk te 's-Gravenhage ook het goed Hollandsche opschrift
koetswerk.

Buitenland
Budapest.
Bij mijn verslag betreffende het Nederlandsche stamleven te Budapest in 1912 kan
ik kort zijn, daar belangrijke feiten niet hebben plaats gevonden.
Tengevolge van het vertrek naar Rome in 1911 van den Consul-Generaal, den
heer Mr. C. Fledderus, werd deze begin 1912 vervangen door zijnen broeder, den
heer J. Fledderus, die zich met zijne familie hier ter stede vestigde.
De Nederlandsche kolonie nam eenigszins toe, het getal Nederlanders te Budapest
bleef desalniettemin zeer beperkt, en bedraagt met inbegrip van vrouwen en kinderen
ongeveer veertig personen.
Mijne aandacht heeft het getrokken, dat er klaarblijkelijk meer Hongaren zijn, die
Hollandsch verstaan en spreken, dan men met het oog op de wemige punten van
aanraking der volkeren, verwachten zou. Verschillende malen ben ik door een toeval
met zulke personen in aanraking gekomen; eene dame, dochter van een zeer hoog
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geplaatst officier, had zich zelfs met goed gevolg uit liefhebberij op onze taal
toegelegd, zonder hier in Budapest één enkel Nederlander te kennen.
Een boterhandelaar vroeg mij om adressen van Nederlandsche boterfabrieken,
welke ik hem met behulp van het Ministerie van Handel en van het Bureau voor
Handelsinlichtingen verstrekte.
Aan Professor Sigmund Nagy in Debreczen vroeg ik om inlichtingen om te weten
te komen of zijne Hongaarsche vertaling van Vondel's Lucifer reeds in boekvorm
verschenen was. Z.Ed. schreef mij in vloeiend Hollandsch, dat hij er nog niet in
geslaagd was een uitgever te vinden.
Eene cementfabriek hier ter stede richtte tot mij het verzoek een brief voor haar
in het Hollandsch te vertalen. Ik voldeed gaarne hieraan, heb echter nooit meer iets
van deze zaak gehoord. Uit dagbladen vernam ik onlangs, dat de fabriek failliet
verklaard is.
Een Nederlander uit Weenen vroeg hulp bij het zoeken van eene betrekking. Ik
verstrekte hem eenige inlichtingen.
Het aanbrengen van het marmerglazen bordje aan de straatdeur heeft het eenigszins
onverwachte ge-
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volg gehad, dat ik herhaaldelijk ben lastig gevallen door bedelende Nederlanders,
die door verhalen omtrent ziekte en allerlei ellende, geld trachten te verkrijgen. Door
onderzoek kwam ik tot de slotsom, dat de bedoelde personen ook in Weenen, Bukarest
en Belgrado opgetreden waren, en waarschijnlijk in gezelschap reisden. Zij bezoeken
consulaten en landgenooten, voorgevende naar Nederland te willen terugkeeren en
geen geld voor de reis te hebben. Een van hen treedt tamelijk brutaal op, beweert,
dat het A.N.V. een fonds voor dergelijke gevallen bezit, en wil daaruit eene bijdrage
hebben. Een waarschuwend woord schijnt hier van pas.
De Hongaarsche bladen brengen zeer weinig nieuws over Nederland, het
Vlaamsch-Waalsche vraagstuk werd daarentegen meer dan eens besproken. De
meening van de pers over Nederland in het algemeen kan gunstig genoemd worden;
slechts staan de Hollanders hier als min of meer bekrompen van opvatting bekend,
wat somtijds tot lichten spot aanleiding geeft.
A. VAN HOOGSTRATEN,
Vert. A.N.V.
B u d a p e s t , Maart 1913.

Juliana-dag in Siam.
Het is mij een aangename plicht voor het eerst te kunnen gewagen van de viering
van ons Prinsesje's geboortedag in dit afgelegen oord.
De heer en mevr. Engelbrecht (H. M.'s waarnemend Zaakgelastigde) die, ondanks
hun kort verblijf te Bangkok zich hier overal, en niet het minst bij ons, Hollanders,
zeer bemind hebben gemaakt, waren den avond van den 30sten April te gast bij onze
kleine Hollandsche kolonie, welke daartoe een feestmaaltijd in het ‘Oriental Hotel’
alhier had doen aanrichten.
Dat door alle aanwezigen met de dronken op Prinses Juliana's welzijn en dat van
Hare Doorluchtige Ouders, van harte werd ingestemd, behoeft wel geen betoog. Het
zij genoeg te vermelden, dat een zeer genoeglijke avond werd doorgebracht, des te
meer op prijs gesteld, doordat dergelijke vieringen tot nu toe nimmer hadden plaats
gegrepen.
Ik vertrouw dat Juliana-dag van nu af nimmer meer hier ongemerkt zal voorbijgaan.
W. BLANKWAARDT,
Vertegenw. A.N.V.
B a n g k o k , 1 Mei 1913.
Uit een anderen brief van dezen vertegenwoordiger halen wij nog het volgende aan:
Door het vertrek van nog twee Nederlandsche ingenieurs (leden van het A.N.V.) in
het Siameesche Goevernement werkzaam, werd hun aantal tot op slechts één
teruggebracht.
De Irrigatiewerken, waaraan de laatste jaren steeds minder werd ten koste gelegd,
zullen binnenkort waarschijnlijk flink ter hand genomen worden, waardoor het niet
onmogelijk is, dat weer meerdere Nederlanders bij bedoeld Departement geplaatst
kunnen worden. Dit zou natuurlijk, o.a. met het oog op levering uit Nederland van
baggermolens en ander materiaal, zeer wenschelijk zijn.
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Ons land neemt hier ongeveer de vijfde plaats in de scheepvaartbeweging in,
hetgeen zijn oorzaak vindt in geregelde bezoeken van z.g. oliebooten, welke groote
hoeveelheden olie van Borneo en Sumatra hierheen vervoeren.

Lourenço Marques.
Uit een brief van onzen vertegenwoordiger, den heer J.H. Wolthers:
Gedurende de laatste twee jaren zijn vele nieuwe Nederlandsche handelswaren hier
ingevoerd. Ik heb zorgvuldig navraag gedaan en moet zeggen, dat al deze merken,
met uitzondering van twee, een goeden naam gemaakt hebben en dat er op meer
bestellingen gerekend kan worden.
Gedurende de laatste negen jaren is hier geen schip onder Nederlandsche vlag
binnen gevallen. Groote hoeveelheden goederen, vooral hout (dwarsleggers) van
Java zijn ingevoerd, alle in vreemde bodems. In November is de heer Van der Linde,
inspecteur van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij hier geweest, met het oog
op een mogelijke tot stand brenging van een lijn Java-Lourenço Marques-Zuid-Afrika.
Ik hoop, dat dit plan alle ondersteuning zal krijgen die het verdient en wij eindelijk
ook hier geregeld in deze havens onze vlag zullen zien.
De provincie Mozambique is zeer rijk. Koffie, tabak, suiker, katoen, gomelastiek,
rijst, cocosnoten en nog veel meer voortbrengselen groeien hier zeer goed. De
provincie is goed voorzien van waterwegen, terwijl van alle kustplaatsen en -plaatsjes
spoorwegen aangelegd zijn of plannen bestaan voor aanleg. M.i. is er hier voor den
Nederlandschen handel en Nederlanders, vooral op het gebied van landbouw, een
goede toekomst. De omstandigheden hier brengen echter mede, dat alles min of meer
in het groot gedaan moet worden en dus voor alle ondernemingen hier kapitaal
benoodigd is. Ik ben te allen tijde gaarne bereid aan belanghebbenden inlichtingen
te geven.

Nederland
Verkort jaarverslag van groep Nederland.
De huidige secretaris van Groep Nederland heeft nog geen enkel jaar behoeven te
gewagen van teruggang in getalsterkte, al kon de aanwinst in verhouding tot de
bevolking van ons land grooter zijn, maar welke vereeniging kan in dezen geheel
tevreden zijn of heeft niet te klagen, dat het te groot aantal vereenigingen velen, die
volle instemming met haar streven betuigen, toch terughoudt hun gave te offeren.
Groep Nederland telde in het vorig jaarverslag 7501 leden binnen de grenzen van
het koninkrijk; dit vermeerderde sedert tot 7978, en daar de buitenlandsche leden,
die niet tot een Groep of Zelfstandige Afdeeling behooren bij Nederland worden
ingedeeld - hun aantal is niet het minst vooruitgaande, wat op vermeerdering van
onzen buitenlandschen invloed wijst - heeft onze Groep thans 8698 leden.
H e t b e s t u u r leed een gevoelig verlies door het overlijden van den heer Th. Nolen,
van de oprichting der Groep af een steeds werkzaam en opgewekt meelevend
bestuurslid. Zijn woord had gewicht, zijn raad werd gaarne ingewonnen, zijn
medewerking op prijs gesteld. Zijn naam zal bij ons immer in dankbare herinnering
blijven.
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Door drukke werkzaamheden zagen zich genoodzaakt als bestuursleden ontslag
te nemen mej. Cath. van Rennes en de heeren Mr. W. Dicke en Jhr. O.F.A.M. van
Nispen tot Sevenaer.
Wij waren zoo gelukkig de open zetels te zien ingenomen door waardige
plaatsvervangers: mevr. D. Bogaert-De Sturler de Frienisberg (Apeldoorn), Prof. Dr.
L. Knappert (Leiden) en Prof. Mr. A.A.H. Struycken (Zeist), terwijl voor een nieuwe
bestuursplaats werd benoemd de heer F.A. Hoefer (Hattem).
De weinige bestuursvergaderingen (slechts 3 in getal) en het niet houden eener
samenkomst met afgevaardigden van de Afdeelingsbesturen, vonden hun oorzaak
voornamelijk in de vereeniging van te veel
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betrekkingen in één persoon. Deze toestand zal ongetwijfeld verbeteren als Groep
Nederland een zelfstandig secretaris heeft. Het bestuur hoopt dit nieuwe
vereenigingsjaar een oplossing te vinden.
Wat zijn werkzaamheden betreft verdienen o.m. vermelding: het krachtig
medewerken aan de inzameling voor de noodlijdenden in de kolonie Curaçao, steun
aan de oprichting van het gedenkteeken voor mevr. Bosboom-Toussaint te Alkmaar
en huldiging van den ‘varenden zanger’ Emiel Hullebroeck bij zijn 100sten zangavond
in ons land gegeven.
Voorts besloot het Groepsbestuur aan de Best. Commissie voor de Congressen
eenige wenschen kenbaar te maken betreffende een betere inrichting der Ned. Taal
en Letterk. Congressen, werkte het mede aan de uitwisseling van Noord- en
Zuidnederlandsche sprekers, propageerde het voor de Holl. Tentoonstelling te Londen
in April 1912, was het vertegenwoordigd op het 2e Int. Congres voor Zedelijke
Opvoeding te 's-Gravenhage, steunde het een adres voor bescherming van
landschapschoon door de vereeniging Heemschut verzonden en verspreidde het 't
geschrift ‘De Vlamingen onder de nieuwe Regeering’ en andere Vlaamsche
vlugschriften.
Onze voorzitter, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, werd afgevaardigd om zitting te nemen
in het bestuur der vereeniging ‘Openluchtmuseum’. Zijn lidmaatschap der
Hoofdbesturen van bevriende vereenigingen als Ned. Zuid-Afr. Vereeniging,
Tucht-Unie, Volksweerheid, waarborgt een samenwerking, waar die mogelijk blijkt.
Zoo werd een boekje van laatstgenoemde vereeniging over Vacantiekampen en een
geschrift ‘Karakter’ voor de Tucht-Unie onder de Jongel.-Afdeelingen verspreid.
Nog stelde het Groepsbestuur een onderzoek in naar de wenschelijkheid der
invoering van zangonderwijs op de Middelb. Scholen en Gymnasium. Eenige
deskundigen bleken van meening, dat de leeftijd der mannelijke leerlingen in verband
met de stemvorming, de invoering minder wenschelijk doet zijn; voor de meisjes
geldt dit bezwaar veel minder.
Onder de voorstellen, door het Groepsbestuur aan de Algemeene Vergadering van
1912 voorgelegd, behoorde de instelling van een L i c h t b e e l d e n -C o m m i s s i e ,
die haar taak dadelijk ernstig heeft opgevat. De heeren F.A. Hoefer, A. Welcker en
C. van Son, vergaderden in den zomer om hun plannen te bespreken. Dank zij de
deskundige voorlichting van eerstgenoemde, kon de Commissie al spoedig over een
rijke historische verzameling lantaarnplaatjes beschikken. Een uitvoerige catalogus
werd er bij gemaakt en in afdruk aan de Afdeelingsbesturen gezonden, met de
mededeeling, dat er over beschikt kon worden voor een leden-avond, waarop een
deskundig lid gemakkelijk de toelichtingen kan geven. In betrekking tot het gedenkjaar
1913 heeft deze verzameling in eenige Afdeelingen reeds goede diensten bewezen*).
Deze Commissie van Groep Nederland zoekt ook samenwerking met andere
Groepen; zoo heeft zij voor Groep Ned. Indië een groot aantal lantaarnplaatjes
betreffende ons land, naar Batavia gezonden en in in ruil daarvoor een verzameling,
betrekking hebbend op den beroemden Plantentuin te Buitenzorg ontvangen.
Het plan bestaat de geschiedenis van het A.N.V. zooals die in onze bekende
Tentoonstelling in beeld is gebracht, ook in een reeks lichtbeelden vast te leggen.
*) Zij blijft ter beschikking.
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Een beroep op de Afdeelingen om de Commissie aan uitmuntende lantaarnplaatjes
of ten minste aan goede foto's of negatieven te helpen, bleef op een enkele
uitzondering na, zonder gevolg.
Ook de C o m m i s s i e t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t g e b r u i k v a n z u i v e r
N e d e r l a n d s c h trad voor het eerst in 1912 op. Tot leden werden benoemd mej.
Dr. C.C.v.d. Graft (Utrecht) en de heeren Marc. Emants, W.F. Gerdes Oosterbeek,
secretaris en Dr. M.A. van Weel (allen te 's-Gravenhage).
Zij hadden het voorrecht, dat Prof. Dr. J. Verdam te Leiden zich bereid verklaarde
het voorzitterschap te aanvaarden.
De strijd tegen het noodeloos gebruik van vreemde woorden en het zuiver houden
onzer taal mag zich nog niet in algemeene waardeering verheugen, heeft ook wel
eens door te ver gedreven purisme het tegenovergestelde bereikt van wat werd beoogd.
Maar daarom juist is het zoo goed, dat er nu eenheid in den strijd is gekomen.
Zij is thans begonnen met de samenstelling van kleine woordenlijsten voor bepaalde
vakken of inrichtingen, waarin de juiste vertaling wordt gegeven van vreemde
woorden en uitdrukkingen in die kringen gebruikt.
Het eerste deeltje, bestemd voor de gemeente-secretariën, is verschenen en zal
door geheel ons land worden verspreid.
Van de zegeltjes: ‘Briefwisseling, rekeningen, adressen enz. a.u.b. in 't
Nederlandsch’, werden verscheidene aangevraagd.
Het aantal A f d e e l i n g e n bedroeg in het vorig jaarverslag 48. Enkhuizen en
Oostelijk Flakkee gaven toen reeds geen teekenen van leven meer, herhaalde pogingen
om een bestuur te vormen faalden, zoodat deze beide Afdeelingen als opgeheven
moeten worden beschouwd.
Daartegenover stond een winst van 7 nieuwe Afdeelingen, te weten de
Jongel.-Afdeelingen Schiedam en Utrecht, de eerste door het krachtdadig werken
der zeer ijverige Rotterdamsche Jongel.-Afd, de laatste door de goede zorgen van
Burger- en Stud.-Afd. Utrecht.
De vijf andere nieuwe Afdeelingen waren het gevolg van het pionierswerk van
onzen, ook door de Afdeelingen steeds meer gewaardeerden propagandist, Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose.
Dit vereenigingsjaar nam hij de ontginning van nog onbewerkte streken ter hand.
Eerst stichtte hij de Afd. Harderwijk, waardoor de Noorder-Veluwe belang ging
stellen in onze beweging, daarna toog hij naar het Noorden en bereidde de stichting
voor der Afdeelingen Winschoten en Hoogezand-Sappemeer, om zijn gelukkigen
tocht te besluiten met - en dit mag als het meest verheugend feit worden beschouwd
- de verovering van Drente, waar we thans Assen en Meppel tot onze vaste posten
mogen rekenen, zoodat in de derde uitgaaf van ons geillustreerd propagandaboekje,
die noodig bleek en spoedig zal verschijnen, de eenige provincie, die geheel blank
stond, thans ook wordt bestippeld.
Vanzelf zijn we hiermee op de p r o p a g a n d a gekomen. Gaarne wordt hier een
woord van hulde gebracht aan onzen propagandist, die haar op waardige wijze voert
en ondanks menige teleurstellende ervaring, toch blijft ‘vast trappen’ en die daarbij
een gelukkig gebruik weet te maken van de plaatselijke pers, die evenals de groote
ons goedgezind blijkt.
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Toch kan zijn werkzaamheid alleen niet de troepenaanvulling voor de noodzakelijke
verliezen, benevens de gewenschte versterking bezorgen.
Daartoe werken ook mee de propaganda rechtstreeks door het Groepsbestuur
gevoerd in verschillende richtingen met het propagandaboekje, Neerlandia en andere
uitgaven van het A.N.V. Zeer goede diensten heeft de mooie propaganda-briefkaart
in kleurendruk bewezen, waarvan de tweede oplaag, groot 50.000 exempl., thans
reeds is uitverkocht. Een derde wordt overwogen*).

*) Is inmiddels verschenen. Bestellingen aan het kantoor, Wijnstraat 81, Dordrecht.
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Ook moeten daartoe meewerken de Afdeelingen, al ware het maar alleen om te
zorgen, dat ze niet achteruitgegaan.
Daartoe kunnen ook het hunne bijdragen alle leden, wanneer ze eenzelfde geestdrift
aan den dag wilden leggen als een bekend Zaandamsch lid dat dezer dagen nog weer
zeven nieuwe leden uit binnenen buitenland opgaf en wiens voorbeeld dit jaar
navolging vond; opmerkelijk meer leden dan vroeger gaven zich uit eigen beweging
op.
Als alle Afdeelingen - thans zijn er: 35 Burger-, 7 Studenten- en 11
Jongel.-Afdeelingen - door een opgewekt leven te onderhouden en alle leden
persoonlijk door hun invloed te doen gelden, wilden meewerken aan de versterking
onzer gelederen, dan zouden we zooveel meer aan kracht winnen.
Elk dezer rubrieken sticht nut, want nu een der laatste haar eerste en de Leidsche
Stud.-Afd. reeds haar tweede lustrum mocht vieren, begint langzamerhand uit te
komen hoe de jongste Afdeelingen medestrijders kweeken voor de oudere
Afdeelingen, hoe jongelieden gevormd in hun Afdeeling goede voormannen blijken
onder de studenten en hoe deze als zij in de burgermaatschappij treden, 't zij hier te
lande of in eenig ander stamgebied buiten de grenzen, de beginselen krachtig helpen
verbreiden.
Die samenhang, dat langzaam maar zeker doorwerken onzer beweging, doet ons
het beste hopen voor de toekomst.
C. VAN SON, Secretaris.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam (Vrije Universiteit).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans aldus samengesteld: A.O. Heesterman, voorzitter;
S.L. van der Vegte, onder-voorzitter; A. Semplonius, schrijver: M. Gravendijk,
penningmeester; P.N. Höweler, J. Post en A. Pot, propaganda-commissarissen.

Assen.
De secretaris, Jhr. Snoeck, schrijft:
24 April hield de heer L.S.A.M. von Römer, Officier van Gezondheid 1e kl. K.N.M.,
op uitnoodiging dezer Afdeeling een voordracht over: De tocht naar Nieuw-Guinea.
Deze avond werd tevens beschouwd als een propaganda-avond, daar ook niet-leden
tegen betaling toegang hadden.
De heer Von Römer, die persoonlijk de tocht onder Lorentz meemaakte, heeft ons
medegedeeld, hoe zij met behulp van 92 Dajaks een tocht vol ontberingen gemaakt
hadden door het ons tot nu toe nog onbekende Nieuw-Guinea.
De voordracht was zeer belangwekkend en werd verduidelijkt door vele
lichtbeelden.
Welverdiende toejuichingen beloonden den spreker voor zijn genotvolle voordracht.
In de pauze werden eenige nummers op de piano gegeven en deelden verschillende
jongelui propagandamiddelen rond.
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De voorl. voorzitter der Afdeeling, de heer Werner, dankte den spreker voor zijn
boelende voordracht en sprak tot de aanwezenden een opwekkend woord om mede
te werken tot het bereiken van het schoone doel, dat het A.N.V. zich gesteld heeft.

's-Gravenhage (Jongel.-Afd.).
18 Maart hield de Jongel.-Afd. 's-Gravenhage van het A.N.V. een voordrachtavond,
waar als sprekers optraden de heeren B.F. Varenhorst met de tzing over Nederlandsche
Letterkunde en de heer A.T.A. Heijting met de voordracht van Eigen Poëzie. De
sprekers werden met toejuichingen door de toehoorders bedankt.
- In een algem. vergadering van deze Afdeeling trad voor een stampvolle zaal als
spreker op de heer dr. A.J.L.A. Greebe met een lezing over J. Perk. Spr. toonde in
tal van onuitgegeven verzen de langaame wording van de levensbeschouwing en de
fantasieën des dichter, tot de ontmoeting met Mathilde Thomas, de verspreide détails
tot eenheid samenvoegde. Van de plaatsen, waarop Perk blijkens handschriftelijke
aanteekeningen in het manuscript doelde, maakte de heer Jules Tacheny, voorzitter
van het Perk-comité te Laroche, lantaarnplaatjes, die de lezing verduidelijkten.
Aan het eind van zijn lezing werd de spreker door het dankbare publiek langdurig
en geestdriftig toegejuicht, zoowel voor zijn belangwekkende en onderhoudende
voordracht als voor de wijze, waarop hij Perk's gedichten vertolkte.
De lezing werd voorafgegaan door een huishoudelijke vergadering.

Utrecht (Stud.-Afd.).
Het bestuur is thans samengesteld als volgt: Baron E. van Heerdt tot Eversberg,
voorzitter; H.E. Loen, schrijver-penningmeester; J.J. van Wermeskerken, Paarlstraat
2, boeken-commissaris; mej. I. Jonker, onder-voorzitstsr en N.J. van Aalst, tweede
schrijver.

Utrecht (Jongel.-Afd.).
In de plaats van den heer H.J.C. Cohen Stuart is als secr. dezer Afd. opgetreden mej.
A. van Overbeek de Meijer, Buijs Ballotstraat 1 b.
Als penningm. is bencemd de heer J.W. Beijen, Maliesingel 68 en als gewoon
bestuurslid de heer H.J. van Vliet.

Hoogezand-Sappemeer.
Als secretaris-penningmeester dezer nieuwe Afdeeling is opgetreden de heer K.
Kooiman te Sappemeer.
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Maastricht.
Als penningmeester dezer Afdeeling is opgetreden de heer W.J. Heijnings,
Breedestraat 9.

Nijmegen.
In het bestuur dezer Afdeeling is benoemd de heer J.A. Leopold, oud-directeur der
Rijkskweekschool voor onderwijzers aldaar.

Walcheren.
Het bestuur voor 1913 is als volgt samengesteld: J.H. Deibel, voorzitter; mej. J.P.
van der Feen, Bogardstraat, secretaresse; Dr. L.A.J. Burgersdijk, penningmeester;
A.H. Polak, C.J.L. Sitsen, Mr. G.F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
Mr. P. Dieleman.

Den heer Dr. A.G. van Hamel, die wegens vertrek naar het buitenland, het secretariaat
heeft neergelegd, zij hier een woord van hartelijken dank gebracht voor de diensten
aan de Afdeeling bewezen.

Hellevoetsluis (Jongel.-Afd.).
Tot penningmeesteres werd benoemd mej. E.W. Wessel, Molenstraat, Hellevoetsluis,
terwijl als bestuursleden werden herkozen de heeren D.J.J. Flik en mej. A. van
Leeuwen. In de plaats van den heer D.J. Dissel werd tot bestuurslid benoemd de heer
H.J.J. Koot.

Zwolle.
De heer A.A. Oosting is benoemd als bestuurslid dezer Afdeeling. De heer Mr. Dr.
E. van Ketwich Verschuur treedt voorloopig op als secretaris-penningm.
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Vlaanderen
Vierde Congres der Vlaamsche Bedienden van de Openbare
Besturen.
Het eerste Congres van dien naam werd gehouden te Antwerpen in 1910 en telde
500 leden; het tweede had plaats te Gent in 1911 en 800 deelnemers had men aan te
stippen, terwijl het derde in 1912 te Brussel bijeenkwam en 1200 leden op zijn actief
mocht schrijven.
Zal het vierde, dat den 7den en 8sten September a.s. te Mechelen beroepen wordt,
de vorige overtreffen? Wij hopen het. Alle beambten van de openbare besturen, of
zij van het Rijk, van de Provincie of van de Gemeente afhangen, zijn er welkom,
wanneer zij zich Vlaming voelen en als dusdanig in het bezit van hun volle recht
willen treden. En waar hun onrecht wordt aangedaan, dat is niet zoo zeer in den dienst
van de Provincie en van de Gemeente, doch wel in dien van den Staat. Daar doet
zich de verfranschende invloed, die van de ministerieele bureelen te Brussel uitgaat,
het sterkst voelen.
De oproeping, die de Vlaamsche beambten aanspoort om bovengenoemd Congres
bij te wonen, geeft, gewoon weg als staaltjes, enkele feiten, voorkomende in den
dienst der Belgische spoorwegen en posterijen, feiten, die enkel als illustratie bedoeld
zijn van wat ook in andere takken van het openbaar beheer geschiedt. Wil een Vlaming
eenvoudig treinwachter worden, dan moet hij bewijzen, dat hij een grondige kennis
van het Fransch bezit, want anders wordt hij afgewezen; terwijl een Waal tot de
hoogste ambten kan worden geroepen zonder een enkel woord Nederlandsch te
kennen.
Door den Minister van Spoorwegen zelf werd in 1912 in de Kamer verklaard, dat
van 1901 tot en met 1911 werden aangenomen:
Enkel Fransch kennenden:

Treinwachters

Nederlandsch en
Fransch-kennenden:
901

Ordeklerken

1226

1874

Klerken

209

323

1196

In de middenbesturen, afhangende van het Ministerie van Spoorwegen, wordt
jaarlijks betaald:
Aan Waalsche beambten................. fr. 1.948.600
Aan Vlaamsche beambten................. fr. 853.300
Wie daarover meer wil weten, behoeft slechts de bekende brieven van Didaskalos
op te slaan.
Die enkele feiten duiden op den ongezonden toestand, die in ministerieele
departementen heerscht. En o b u n o d i s c e o m n e s .
‘Alle mannen van karakter, zoo heet het in den omzendbrief, zullen zich bij ons
aansluiten om onze rechten te doen gelden.’
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Mannen van karakter! Prachtig woord! Maar vindt men die wel altijd, zelfs onder
de leden van die Vlaamsche Congressen en van die Vlaamschgezinde vereenigingen,
welke strijden voor de opheffing van alle onrecht?
Ik ging onlangs van Antwerpen naar Gent langs Dendermonde. Ik las op een in
het oog vallende wijze ‘De Vlaamsche Gazet’, zoodat de titel goed te zien was voor
ieder die zien wilde. Op die wijze beken ik altijd kleur, wanneer ik reis om aan de
treinbedienden goed te toonen met wien zij te doen hebben.
De treinwachter komt om de kaartjes te knippen. Ik zit zoogezegd in het lezen van
mijn dagblad verdiept, maar hoor natuurlijk heel goed dat het tot mij is dat hij zich
wendt met de vraag: ‘Votre coupon, s'il vous plait, Monsieur.’ Het spreekt van zelf,
dat ik niet opkijk. Hij herhaalt zijn vraag op een eenigszins luider wijze. Ik zie hem
aan, maar doe of ik niet begrijp. Hij denkt ongetwijfeld dat ik doof ben, want hij
buigt zich tot mij heen en vraagt ten derden male: ‘Votre coupon, s'il vous plait,
Monsieur.’ Mijn antwoord luidt: ‘Ik versta U niet.’ En ten slotte klinkt het: ‘Uw
reiskaart, als het U belieft, Mijnheer!’ Dit alles gaf natuurlijk aanleiding tot een
gesprek, dat eenige Duitschers, die heel het voorvalletje hadden gadegeslagen,
trachtten te volgen. Ik wees hem op het feit, dat hij de ministerieele voorschriften op
het gebruik der talen niet had in acht genomen en dat ik in mijn recht was om een
klacht tegen hem in te dienen. De man keek eenigszins beschaamd voor zich; en de
reden van die beschaamdheid werd mij weldra duidelijk, toen ik vernam, dat hij zelf
Vlaming was, en zelfs lid van de ‘Verbroedering’. Als verontschuldiging bracht hij
in het midden, dat het hem zoo vaak gebeurd was, dat de reizigers in de tweede klasse,
geen Nederlandsch verstonden en dat hij daarom maar de gewoonte had aangenomen
om ze in het Fransch toe te spreken. Eigenaardiger bekentenis van het volkskarakter
der huidige Vlaamsche Beweging was waarlijk niet mogelijk.
Lid van de ‘Verbroedering’. Een partijganger dus, ten minste in theorie, van de
rechten der Vlamingen; iemand dus, die zich zedelijk had verbonden, om overal waar
het slechts eenigszins mogelijk was, die rechten te behartigen. Gedekt door de
ministerieele voorschriften en dan nog niet sterk van karakter genoeg om niet alleen
zijn plicht naar behooren te vervullen, maar om zich tevens als een goed Vlaming,
als een waardig lid van de ‘Verbroedering’ te gedragen!
Is dit niet nogmaals de bevestiging van hetgeen hier reeds zoo dikwijls werd
neergeschreven: de grootste vijand van de Vlamingen huist in de Vlamingen zelf?
En als nu nog de Vlaamschgezinden, of ten minste degenen die er voor doorgaan,
dit getal vijanden komen vergrooten, dan ziet het er toch wel treurig uit. Neen, met
dergelijke Vlamingen, al zijn ze ook honderdmaal lid van een Vlaamschgezinde
vereeniging, is het Vlaamsche vraagstuk niet op te lossen.
Wil men op het a.s. Congres daarover eens een hartig woordje spreken en aan de
leden, - voor allen zal dat gelukkig wel niet noodig zijn, - voorhouden hoe zij zich
als Vlaamschgezinden te gedragen hebben? Laten velen er heen komen om naar dat
woord te luisteren! De bijdrage is vastgesteld op ten minste é é n franc, waarvoor
men toegang heeft tot de vergaderingen en tot het avondfeest en daarenboven nog
de handelingen van het Congres ontvangt.
Men zende de toetredingen aan den heer H. de Backer, Muntstraat 4, Mechelen.

Uit onze Takken.
B r u g g e . 29 Jan. hield de Tak een algem. vergadering. De heer C. Braeckman werd
tot bestuurslid gekozen, de heer L. Soete tot tweeden secretaris aangesteld. De heer
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J. Boedt, advocaat en Gemeenteraadslid, hield een diep doordachte voordracht over
‘Sociologie’.
13 Febr. sprak Dr. J. Goossenaerts over ‘De Taalgrens in België’.
26 Febr. onderhield ons Dr. R. Verdeven over de ‘Universiteitsstad Oxford’. De
beide laatste voordrachten gingen gepaard met een zeer verzorgd muzikaal gedeelte,
tot het welgelukken waarvan vooral de heer F. Blondeel, de jonge hoboist M. van
den Broucke en het studententrio K. Beke. viool, F. Wijngaert, cello en P. van
Reybrouck, klavier, bijdroegen.
20 April werd een propagandafeest ingericht. Daartoe verleenden hun medewerking
mej. A. Caliouw, kunstzangeres; de heer M. van Gheluwe, tenor; de heer Isselee,
altist; de koorafdeeling van
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den Adriaan Willaertskring, onder de bekwame leiding van den heer A. de Graeve;
het studententrio en het klein orkest van de Stud.-Afdeeling. De groote zaal van het
‘Vlaamsche Huis’ (Witte Saeyhalle) was bomvol, de uitvoering was in elk opzicht
uitstekend en met de grootste geestdrift gingen de aanwezigen, na een korte toespraak
van den secretaris over het ontstaan, het doel en de werking van het A.N.V., onder
het zingen van het ‘Wachtlied’ uiteen.
G e n t (Jongel.-Afd.).
In het Mei-nr. werd de stichting van een Jongel.-Afdeeling te Gent aangekondigd.
Sindsdien werden nog een paar druk bezochte vergaderingen gehouden, waar muziek,
zang en declamatie weerklonken. De heer Van Ghendt hield een voordracht over
‘Studentengedichten’, en de heer Novio trad op met enkele beschouwingen over
‘Moderne letterkunde’. De bijzonderste vergadering was die waar mejuffr. I. Maes
de goedgeslaagde bespreking over ‘Vrouwenbeweging’ inleidde.
Het bestuur werd als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer Michel van Vlaenderen; ondervoorzitster: mejuffr. I. Maes;
secretaris-penningm.: de heer G. Smeesters (Wondelgemstraat 14); hulpsecretaresse:
mejuffr. M. Alzado; commissaris: de heer R. de Kesel.

Oost-Indië.
Kort verslag van de Groepsbestuursvergadering op 25 April 1913.
Voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering.
Naar aanleiding van het medegedeelde in die notulen betreffende de
Lichtbeeldencommissie vraagt Mr. A.B. Cohen Stuart het woord. Hij schetst in het
kort de wordingsgeschiedenis van genoemde Commissie, deelt mede, dat de periode
van voorbereiding achter den rug is en dat men nu gereed is met een behoorlijk
uitvoeringsplan. Ter bereiking van het doel is echter geld noodig. Laten de middelen
niet toe een hooger subsidie te verleenen, dan wordt in overweging gegeven een
voorschot van f 150.- te verstrekken. Na eenige gedachtenwisseling stelt de
onder-voorzitter voor de helft van de gevraagde som beschikbaar te stellen, als de
Lichtbeeldencommissie en de Afdeeling Buitenzorg kans zien de andere helft bijeen
te brengen. Aldus besloten.
Daarna komen achtereenvolgens in behandeling:
I. Voorstel tot oprichting van een bureau voor vrouwenarbeid.
Het doel is te geraken tot de oprichting van een centraal bureau, dat inlichtingen
kan verstrekken omtrent vrouwenarbeid op allerlei gebied.
Mevr. Kooy-Van Zeggelen en de heer Roessingh van Iterson verklaren zich bereid
dit onderwerp nader in studie te nemen.
II. Stijl van het Nederlandsch paviljoen op de tentoonstelling te San Francisco.
Van verschillende kanten zijn stemmen van afkeuring opgegaan bij het vernemen
van het plan om het Raadhuis te Gouda als model te nemen voor het te bouwen
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Nederlandsche paviljoen op de tentoonstelling te San Francisco. De Vereeniging
‘Kunstkring’ te Batavia zal te bevoegder plaatse het verzoek doen op bedoelde
tentoonstelling niet te pronken met oude Hollandsche bouwkunst, maar een beeld te
geven van de moderne Nederlandsche architectuur. Besloten wordt met dat verzoek
instemming te betuigen.
III. Geldelijk verslag.
De commissie stelt voor de rekening en verantwoording voor het jaar 1912 goed
te keuren. Aldus besloten.
IV. Bespreking van voorstellen voor de vergadering met Afdeelingsafgevaardigden.
De voorzitter stelt voor de afgevaardigden dit jaar feestelijk te ontvangen.
De heer Cohen Stuart wil als onderwerp op beboelde vergadering zien behandeld:
De medewerking der Afdeelingen van het A.N.V. tot viering van de
Onafhankelijkheidsfeesten. Aldus besloten.
V. Mededeelingen.
De voorzitter doet mededeeling van ingekomen brieven, o.a.:
Een brief van de Mij. tot Nut van het Algemeen, met de mededeeling dat getracht
zal worden ook in Indië een Afdeeling te vormen. Als kennisgeving aangenomen.
Een brief van een naar Indië vertrokken lid van Groep Nederland met verzoek het
daarheen te leiden, dat op de, op Oost-Azië varende, booten van de Nord Deutsche
Lloyd de kennisgevingen enz. ten gerieve van de vele Hollandsche passagiers ook
in het Hollandsch worden gesteld. Besloten hierover het Hoofdbestuur te schrijven.
De heer Iterson doet ten slotte nog het verzoek de medewerking van den Resident
van Soerabaja en van de Commissie van Toezicht van de Hoogere-Burgerschool
aldaar in te roepen tot de oprichting te Soerabaja van een Studiefonds, dat zich o.m.
ten doel stelt jongelieden van goeden aanleg naar Nederland te zenden ter voortzetting
van hunne studie. De voorzitter belooft zulks te doen.
A.R. HAZENBERG, Secretaris.

De wensch naar een H.B.S. te Bandoeng.
Sedert jaren reeds wordt er in Indië bij de Regeering aangedrongen op het stichten
eener H.B.S. te Bandoeng. De Regeering meent, dat er niet voldoende redenen zijn
voor het oprichten eener 4de H.B.S. in Indië; het comité voor een H.B.S. te Bandoeng
is van oordeel, dat er in ieder geval groote behoefte bestaat aan een zoodanige school
in de belangrijke en zich steeds uitbreidende hoofdplaats der
Preanger-Regentschappen.
Ons werd toegezonden een reeks geschriften van genoemd comité:
No. 1. De strijd voor een H.B.S. (Geschiedkundig overzicht);
No. 2. De Bandoengsche H.B.S. in de Tweede Kamerzitting van 16 November
1910;
No. 3. De H.B.S. te Bandoeng en de M.U.L.O. cursussen bij de debatten der
Tweede Kamer op 28 Nov. '11 en op 28 en 29 Nov. '12;
No. 4. Waarom speciaal onze meisjes behoefte hebben aan een H.B.S. te Bandoeng;
No. 5. Een kapstok;

Neerlandia. Jaargang 17

No. 6. Het Bandoengsche H.B. S.-vraagstuk en de afscheping met de M.U.L.O.;
No. 7. Het resultaat der audiëntie (van afgevaardigden van het comité bij den
Gouverneur-Generaal).
De zaak schijnt nu zoo te staan:
De Regeering zegt: de H.B. Scholen kosten te veel geld; pl. m. f 870.- per leerling;
slechts 20% van de leerlingen, die de eerste klasse bezoeken, verlaten de H.B.S. met
het einddiploma; met beter ingerichte of verder dan thans gaande M.U.L. O.-scholen
zou aan de behoefte aan onderwijs voor zeer vele Indische jongelieden kunnen worden
volstaan; drie H.B. Scholen voor Indië worden dus voldoende geacht.
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Daartegen wordt opgemerkt, dat Nederland niet genoeg kan voorzien in de behoefte
aan hoogere (wetenschappelijke?) ambtenaren voor Indië; dáár mcet dus de
gelegenheid openstaan voor meerdere opleiding; dat v e l e leerlingen de H.B.S.
tusschentijds verlaten meet niet worden toegeschreven aan onvoldoende vorderingen
van dezen, maar omdat het onderwijs in de lagere klassen hun zeer te pas komt voor
de door hen gekozen richting; van het uitnemende onderwijs aan de H.B.S., dat vèr
uitsteekt boven dat aan de M.U.L. O.-scholen, mag de ontwikkelde inlander niet
verstoken blijven. De M.U.L. O.-scholen worden grootendeels bezocht door hen, die
afgewezen werden voor de H.B.S.
Het onderwerp is te uitgebreid en kan van te veel zijden bekeken worden, dan dat
wij er HIER meer van zouden kunnen zeggen; wij verwijzen naar de stukken, hierboven
gencemd, die bijna alle in de Preangerbode van 29 Jan. e.v. tot 14 April zijn
opgenomen.
De Regeering schijnt, met haar verbeterde M.U.L.O. te willen aansturen op een
soort Indische H.B.S. zich aanpassende aan de behceften daar te lande, met behoud
echter van de bestaande drie H.B. Scholen met 5-jarigen cursus, met het oog op het
verband, dat er met het Nederl. M.O. meet zijn. Het comité blijft echter op een
volledige H.B.S. te Bandoeng aandringen; zien wij de zaak goed, desnoods met
opheffing van een der drie bestaande.

Tropisch Nederland No. 5
bevat onder het hoofd: E e n w e r e l d t a a k v o o r N e d e r l a n d een geestdriftige
aanbeveling door C.S. van Prof. Van Vollenhoven's ‘De eendracht van het land’.
Uitkijk, melding makende van de werking der Vereeniging ‘Sarikat Islam’, juicht
het toe, dat een verslag van het onderhoud van den Landvoogd met de afgezanten
dier vereeniging in de Jav. Ct. werd opgenomen; de aanwijzingen door den
Gouv.-Gen. aan die afvaardiging gegeven kunnen een leidraad zijn voor hen, wien
de v o o r u i t g a n g d e r i n l a n d s c h e m a a t s c h a p p i j ter harte gaat.
Uit een stukje: E e n J a v a a n o v e r N e d e r l a n d s c h o n d e r w i j s blijkt,
dat een aftredend inl. onderwijzer, aan een der kweekscholen, vooral veel van den
invloed der Europ. onderwijzers op de ontwikkeling van den Inlander verwacht; van
de nauwe aanraking van vele jeugdige Inlanders met hun Hollandschen leermeester
gaat een gunstige invloed uit, ook op het inlandsche gezin.
Canteclaar spoort aan tot het stichten van een f o n d s , dat v o o r
N e d e r l a n d s c h e b e e l d e n d e k u n s t e n a a r s den weg ontsluit naar Tropisch
Nederland.
Verder wordt de bekende rede door den oud-Minister Cremer in de Eerste Kamer
gehouden beknopt weergegeven en wordt in een ‘ingezonden’ geraden het
Verbonds-Congres in 1914 te Semarang te houden; voorts zijn Groeps- en Afd.
verslagen opgenomen, die reeds in Neerlandia verschenen.
In het maand-overzicht, dat weder verschillende korte mededeelingen van allerlei
aard bevat, viel onze aandacht op een bericht, omtrent moeielijkheden, ontstaan
tusschen buitenlandsche ingenieurs en hun personeel, doordien de eersten de
Nederlandsche taal niet machtig waren. Het blijkt dus, dat er, in dat opzicht, wel
reden tot klagen over buitenlanders in Staats- of particuliere betrekkingen kan bestaan.
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Aan onze beschouwingen op blz. 135 van het jongste Juni-Neerl.-nr. dcet dit feit
echter weinig afbreuk; wèl blijkt, dat de klacht over het niet kennen van onze taal
meer voorkomt, maar overwegend, of algemeen is ze toch niet; eerlijkheidshalve
maken wij er echter melding van.

Koloniaal Instituut.
In een ons toegezonden rondschrijven van de A f d e e l i n g Vo l k e n k u n d e van
het K o l o n i a a l I n s t i t u u t wordt de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid
van het in die Afdeeling aanwezig zijn van alles wat kan bijdragen tot het verspreiden
van kennis omtrent de zeden, de gewoonten en de maatschappelijke verhoudingen
van de volkeren in den N.O.I. Archipel.
Aan de verspreiding van die kennis zal o.a. ten goede komen de inrichting van
een museum en het samenstellen van een boekerij.
Het ligt in de bedoeling, zoodra de gebouwen van het K.I. voltooid zullen zijn,
een beroep te doen op de algemeene medewerking tot het aanvullen van de reeds ter
beschikking van het Instituut staande verzamelingen en voorwerpen.
Thans reeds wordt echter een beroep gedaan op de medewerking en de voorlichting
van allen ‘welke vertrouwd zijn met de bestaande toestanden onder de bevolking
van de koloniën, met de stoffelijke en geestelijke nooden en behoeften van die
bevolking en met haar denkwijze, haar streven en kunnen’. Het instituut houdt zich
dus aanbevolen voor de toezending van boeken, geschriften, nota's, rapporten, kaarten,
photographiën, e.a. die op de bevolking der Nederl. koloniën betrekking hebben, aan
den directeur der Afd. Volkenkunde, den heer J.C. van Eerde (voorloopig adres
Amsterdam, Oosterpark 75).
In het Pharm. Weekblad vinden we deze aanteekening:
In Tropical Live (April 1913) is een welgelijkend portret opgenomen van Dr.
Dekker. Het zeer waardeerend woord, aan dezen gewijd, bevat ook de volgende
vleiende woorden voor Nederland als koloniseerende mogendheid:...Amsterdam will
in few years possess a Colonial Institute worthy of the colonizing fame and glory of
this small, but enterprising and pugnacious (at any rate in the past, and no doubt to
day if occasion arises) country. En in dit Koloniaal Instituut, eindigt het opstel, zal
Dr. Dekker zijn: ‘the right man in the right place.’

Bataksch Instituut.
Als No. 9 van de uitgaven van bovengemeld Instituut verscheen onlangs het 1e
supplement op den B a t a k s p i e g e l , die in 1910, als No. 3 dier uitgaven in het licht
werd gegeven.
Voor wie zich op de hoogte wil blijven houden van de toestanden en de
verhoudingen in de Bataklanden, van de vele gunstige veranderingen in die streken,
tengevolge van de zich steeds uitbreidende Regeeringsbemoeiïng en den omvangrijken
arbeid der zending, is de lezing van dit bijvoegsel onmisbaar. Het is, evenals de
Batakspiegel zelf, onder toezicht van het directorium, bewerkt door den heer M.
Joustra en voor f 0.30 bij de firma S.C. van Doesburgh te Leiden te bekomen.
Op de achterzijde van den omslag is aangegeven, welke uitgaven van het Bataksch
Instituut tot nu toe verschenen en tegen welken prijs en waar die te verkrijgen zijn.

Neerlandia. Jaargang 17

Nog eens bijenteelt in Indië.
Van een lid van het A.N.V., gevestigd in Mexico, ontvingen wij een schrijven, waarin
opgekomen wordt tegen de bewering, geuit in het jongste Maart-Neerl.-nr. (blz. 66),
als zouden de bijen in de tropen geen smakelijke honig geven, en als zouden daar
niet genoeg honig gevende planten zijn. Het blijkt dat het lid uit Mexico, die 3 April
j.1. zijn brief schreef, en dus ons artikeltje in het April-Neerl.-nr. nog niet gelezen
kon hebben, het geheel daarmede eens moet zijn. Zijne ondervinding is ‘dat opnieuw
ingevcerde
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bijen niet alleen zeer goed in zulk een tropisch klimaat gedijen maar ook veel honig
en was voortbrachten’. Ook hij zegt: ‘de ware oorzaak (van het mislukken) moet
meestal gezocht worden bij den bijenhouder zelf, want veelal ontbreekt hem de
noodige kennis.’
Honiggevende bloemen zijn er in den regel genceg in de tropen.
Ten slotte geeft de schrijver den raad, in streken waar de honig om de een of andere
reden een minder aangenamen bijsmaak mocht hebben, zich hoofdzakelijk op de
was-productie tce te leggen.

Giften door Groep Nederlandsch-Indië ontvangen voor Bonaire en
Aruba.
1. Van den Groepsvertegenw. te Medan f 330.2. Van den Groepsvertegenw. te Malang f 150.3. Van den Groepsvertegenw. te
Tasikmalaja

f 18.50

4. Van den Groepsvertegenw. te
Temanggoeng

f 17.-

5. Van de Afd. Buitenzorg

f 92.-

6. Van de Afd. Batavia

f 39.-

7. Van den heer W.J.R. te Medan

f 25.-

8. Van mevr. de wed. B. te Weltevreden f 25.9. Van A.H.B. te Tajoe

f 10.-

10. Van N.G. te Koeta Radja

f 10.-

11. Van J.J.V.R. te Weltevreden

f 5.-

12. Van A. te Lawang

f 5.-

13. Van J.A.K. te Bandjar

f 10._____

Samen

f 736.50

Bovenstaand bedrag, in dank ontvangen, zal gestort worden in het
ondersteuningsfonds van de Groep Nederl. Antillen van het Alg. Ned. Verbond*).
Red. Neerlandia.

Suriname
De toestand der Groep.

*

Zie laatste rekening en verantwoording i.h. Februari-Neerlandia-nr. (1913) blz. 41 en 42.
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Het jaarverslag van den afgetreden secretaris, den heer R.D. Simons, begint met een
inleiding ‘in mineur’.
De belangstelling en medewerking der leden toch laat zeer veel te wenschen over.
Er werd slechts één slecht bezochte lezing gehouden.
Het mag dan ook verwondering wekken, dat in dezen tijd van economischen druk,
waarvan alles - behalve de inkomsten der kinotheaters - getuigt, nog een bedrag van
f 80.- netto kon worden overgedragen aan de ondersteuningskas van de zusterkolonies,
toen de Groep zich belast had met de regeling van een lezing-avond door twee harer
bestuursleden, de heeren Simons en Luitink, ten behoeve van Bonaire en de andere
door de droogte geteisterde eilanden.
Evenals het vorige jaar is de bibliotheek 't lichtpunt bij al wat er aan tegenslag van
de Groep valt te vermelden. Door de leeszaal werden niet minder dan 8500 boeken
ter lezing verschaft, waarvan 8100 uit de eigen boekerij en 400 uit die van het
garnizoen, d.i. dus ruim 700 deelen per maand, bijna 25 per avond (op Zon- en
feestdagen is de leeszaal gesloten).
Ook hier ontbrak het aan wanbetalers niet. Van de 165 geabonneerden, betaalden
slechts 100, die meenden het door hen verschuldigde leesgeld te moeten voldoen.
De anderen vinden het gewenschter de lusten van een instelling te genieten, zonder
in de lasten bij te dragen. Bij de leden vinden we dit soort vereenigingsmenschen
terug.
Van iemand, die tijdelijk in de kolonie vertoefde en onbekend wenschte te blijven,
ontving het bestuur voor de bibliotheek f 25.-, terwijl mevr. de wed. Heylidy een
20-tal werken ten geschenke gaf.
Wanneer wij aannemen, dat al de leden, die nog niet uitdrukkelijk bedankten over
1913, lid blijven, dan valt er nog een achteruitgang van 11 te boeken. ‘Ik heb al lang
bedankt’, is 't antwoord, dat zoo dikwijls gegeven wordt, als men zijn contributiekaart
ontvangt. Dat 't tot de uitingen der wellevendheid behoort, kennis te geven als men
uit een vereeniging wil treden, dat daardoor den penningmeester werk en den bode
een vergeefschen loop wordt bespaard, zijn overwegingen, die men meent gevcegelijk
achterwege te kunnen laten.
Het kantoor van de Groep werd verplaatst, doordat de eigenaar van het huis, waar
zij eerst gevestigd was, het deels voor eigen gebruik noodig had.
Het verslag eindigt met een klacht en een aansporing, die hier geheel worden
overgenomen, in de hoop, dat allen, die iets vermogen om de Groep weer tot nieuw
leven te wekken, de handen ineen zullen slaan en niets onbeproefd zullen laten:
‘Met ruim 200 leden is het Verbond nog niet verloren, kan 't blijven bestaan.
In alle Nederlandsche koloniën en centra is een Afdeeling van het A.N.V. Zullen
wij alleen in Suriname de ongunstige uitzondering moeten vormen?
‘Niets houdt hier stand.’ Zal dit gezegde, dat voor zooveel dingen een waar woord
is gebleken, ook voor onze vereeniging moeten opgaan?
Het bestuur zal niet, als het vorige jaar, in herinnering rcepen, wat door de Groep
Suriname is tot stand gebracht. Een eervol verleden waarborgt nog geen hoopvolle
toekomst. 't Heeft geen zin te vervallen in al te lange bespiegelingen over wat geweest
is, nu alle aandacht moet worden geëischt voor wat komen zal.
Wel moge dit even in herinnering worden gerce pen om tot aansporing te dienen
en er op te wijzen, welke plaats het A.N.V. in de Surinaamsche samenleving kan
innemen, een plaats, die het al ingenomen heeft.
Het bestuur kan daarbij voorgaan en den weg wijzen.
De belangstelling moet van de leden komen.
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Zonder leger staan de meest willige aanvoerders machteloos.’

Zuid-Afrika
De Redactie van Neerlandia stelt er prijs op te verklaren, dat zij Ou-Boet's voor en
na uitgebrachte beschouwingen omtrent de politieke toestanden in Z.-Afrika geheel
voor diens eigen rekening laat.
Teneinde in dezen verder alle misverstand te voorkomen is hem in overweging
gegeven zich voor het vervolg op staatkundig gebied tot het strikt onvermijdelijke
te beperken en elke persoonlijke waardeering daarbij achterwege te laten.
Nadien heeft de Redactie twee ingezonden stukken over Ou-Boet's brieven
ontvangen, die zij echter na bovenstaande vrijwillige verklaring, in het belang der
zaak meent terzijde te kunnen leggen.
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Zuid-Afrikaansche Brieven.
XI.
Pretoria, 26 Mei.
De weken vliegen hier voorbij. Alweer een maand geleden, dat ik mijn laatsten brief
schreef en... nog niets veranderd in de politiek. De toestand is alleen nog verwarder
geworden. Het Vrijstaatsche Provinciale Congres van de Z.-Afr. Partij heeft van
Generaal Botha geëischt, dat hij zal bedanken als Eerste Minister, aan den heer A.
Fischer is de eisch gesteld, dat hij zal aftreden als Minister, terwijl men zal wachten
wat hij zijn kiezers heeft te zeggen wanneer hij straks rekenschap komt geven van
zijn parlementairen arbeid om daarna te beslissen of men hem ook zal verzoeken
zich maar heelemaal uit het parlementaire leven terug te trekken. In plaats van den
heer Fischer heeft men in den Vrijstaat Generaal Hertzog gekozen als voorzitter van
het Congres en Generaal Christiaan de Wet als onder-voorzitter. De kiezers van
Minister Jan Smuts hebben eveneens een besluit genomen om hem hun vertrouwen
op te zeggen. Maar feitelijk staat dit meer buiten de tegenwoordige crisis. Men heeft
tegen hem persoonlijke grieven: dat hij zich veel te weinig met zijn kiezers bemoeit
en zich heelemaal niet voor de belangen van zijn kiesdistrict interesseert.
Zoo ziet men hoe de eene belangrijke gebeurtenis de andere hier volgt. Men kan
zich begrijpen, dat de tijd hier snel voorbijgaat bij zoo opgewekt leven, want ik kan
mij geen land ter wereld voorstellen, waar men levendiger belangstelt in de politiek
dan hier.
Ik wil mij hier niet verdiepen in de gevolgen van al deze moties van wantrouwen,
want er zullen er zeker nog meer volgen. Ik verwacht dergelijke besluiten tegen de
meerderheid der Vrijstaatsche Volksraadsleden. En dan? Ik weet het niet en ik geloof,
dat hier eigenlijk niemand is die duidelijk inziet wat er moet en zal gebeuren.
En inmiddels gaan wij toch vooruit. Zaterdag l.l. is het standbeeld van President
Kruger onthuld. Duizenden menschen waren opgekomen om bij deze plechtigheid
tegenwoordig te zijn. Daar waren vele Engelschen, daar waren ook de
opperbevelhebber van de Britsche troepen in Zuid-Afrika en zijn adjudant en een
andere Britsche Generaal. Daar waren misschien even veel Engelschen als Hollandsch
sprekenden. Onder de redenaars, die hulde brachten aan de nagedachtenis van den
grooten Afrikaner en den grooten Christen was ook een Engelsche predikant, die
zeker niet het minst gevoelig heeft gesproken van allemaal.
Wie zou het tien jaar geleden hebben durven voorspellen, dat in 1913 het standbeeld
van Paul Kruger zou worden onthuld onder eenparige blijken van vereering van
Engelschen en Afrikaners? Wie had toen durven denken, dat nog eenmaal de Stadsraad
van Pretoria alles zou doen om het leege voetstuk in Prinsenpark te bekronen met
het standbeeld, dat sedert het midden van den oorlog te L. Marques werd bewaard?
Wanneer wij dit bedenken, dan zijn wij toch wel vooruitgegaan in samensmelting
en onderlinge waardeering der beide rassen. Ik weet, dat er in die samensmelting een
groot gevaar schuilt, dat het veel gebruikte, veel misbruikte en veel gewraakte woord
‘conciliatie’ kan leiden tot overheersching van een der rassen over het andere, in dit
geval van het taaie, onbuigzame Britsche ras als baas in Zuid-Afrika, misschien niet
in de regeering, maar toch baas in heel het maatschappelijke en huiselijke leven, de
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Hollandsche taal verdrongen naar de keuken en de Engelsche meester in den
staatsdienst, de voorkamer en de school. Maar de feiten hebben onomstootbaar
vastgesteld, dat de meerderheid van het Afrikaansche volk niet bereid is de nationale
idealen, die ook die van Kruger waren, op te geven. Die meerderheid wil de
Hollandsche taal handhaven en zal niet dulden, dat de regeering tegen dien
uitdrukkelijken volkswil ingaat, gesteld, dat zij dit begeerde. Ik geloof daarom, dat
Senator A.D.W. Wolmarans al te zwart de toekomst tegenzag, toen hij bij deze
onthulling verklaarde: ‘Ik vrees, dat het volk van Zuid-Afrika is afgeweken van de
leer, waarin Kruger ons heeft opgevoed. Ik vrees, dat ons volk staat aan den rand
van den afgrond en dat aan het Afrikaansche volk zal worden bewaarheid het woord
van den profeet: Zij zijn vergaan, omdat zij zonder kennis waren.’

Kruger's standbeeld (zonder het hooge voetstuk).

Ik voor mij heb vast geloof in de toekomst van het Afrikaansche volk, hier in de
beteekenis van de Hollandsch sprekende Afrikaners.
Het heeft de menschen en vooral de ouderen van dagen gegriefd, dat Kruger's
standbeeld moet verrijzen ver uit het midden van de stad. Men acht die plek den
grooten man onwaardig en toen ds. Bosman dan ook den Engelschen verzocht dit
gedenkteeken over te brengen naar het hart van Pretoria, ging er luid instemmend
gejuich op. Het standbeeld zal echter wel op die plaats blijven staan. Het Kerkplein,
waarvoor het oorspronkelijk was ontworpen en waar ook het voetstuk reeds voor
den oorlog was opgericht, is thans niet meer in staat dit gedenkteeken plaats te
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verleenen, zonder dat de geheele aanleg van dit plein wordt verstoord. Maar het
monument, zooals het thans is, spreekt toch ook sterk tot het nationaal gemoed. Lord
Milner heeft het voetstuk laten afbreken en laten overbrengen naar het Prinsenpark.
Nadrukkelijk heeft hij toen verklaard, dat hij er nimmer in zou toestemmen, dat het
zou
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worden gebruikt voor een standbeeld van Kruger. De verrijzenis van dit beeld is dus
als het ware een symbool van de blijvende waarde van President Kruger's naam en
de vergankelijkheid van Milner's roem. Maar meer nog zegt dit beeld.
Zooals men weet ontbreken er de hoekbeelden aan. Deze zijn met de reliefs door
Lord Kitchener mee naar Engeland genomen en daar ten geschenke gegeven aan een
Genie-Regiment. Meer geschiedkundige waarde heeft dit beeld dus zonder deze
zijgroepen. Ik voor mij zou liever niet zien, dat zij door Engeland werden
teruggegeven, zooals ds. Bosman bij de onthulling heeft gevraagd, welke woorden
ook luide instemming verwierven.
Zoo lang dit standbeeld in het Prinsenpark blijft en onvoltooid als het is, zullen
de Transvalers en met hen gansch Hollandsch sprekend Zuid-Afrika, dubbel de
verplichting gevoelen om een waarlijk nationaal gedenkteeken voor hun grooten
man op te richten op een plaats hem waardig, want, zooals Gen. Schalk Burger terecht
zeide, hoe dankbaar wij ook voor dit beeld zijn, nationaal is het niet. Het is geschonken
door een man, die zich rijk had gemaakt hier in dit land, dank zij hem door de
regeering van de Z.-Afr. Republiek verleende concessies, en is door hem gegeven
aan Kruger toen deze nog leefde. Is het te begrijpen, dat het gevoel voor dit
gedenkteeken onder de menschen hier niet sterk is?
Dit gebrek aan sympathie voor dit beeld oefende ook zijn invloed op de redenaars,
die geen van allen hebben kunnen spreken van hart tot hart. Allen hebben Kruger
hoofdzakelijk geschetst als innig, godvruchtig man, als waarlijk groot en oprecht
Christen. Dr. Los, die al den tijd van Kruger's ballingschap gedurende den oorlog,
zijn predikant was, zoowel in Holland als in Zwitserland en Frankrijk, heeft van die
godsvrucht treffende voorbeelden aangehaald. Hij heeft ons Kruger laten zien als de
man, die onder alle omstandigheden, ook wanneer hem het lot het zwaarst trof, het
hoofd boog en aanvaardde wat hem door God was gezonden, aanvaardde zonder
morren; die zijn ballingschap verdroeg niet als een gevangen leeuw in een kooi en
niet als Napoleon op Sint Helena, doch als een ware Christen. Voor die Kruger wilde
hij ook een gedenkteeken oprichten in Holland, waar hij het voornaamste deel zijner
ballingschap heeft vertoefd, en te Clarens waar hij is gestorven.
De commissie uit den Volksraad, benoemd om verslag uit te brengen over de door
Minister Malan ingediende Universiteitswet heeft haar arbeid geëindigd en haar
verslag in den Volksraad ter tafel gelegd. Zij spreekt in het geheel niet meer over de
Universiteitswet, doch stelt voor een commissie te benoemen, die in opdracht zal
hebben, na te gaan op welke wijze het Universitaire onderwijs in Zuid-Afrika kan
worden hervormd, want dat die hervorming noodig is, daarover waren alle getuigen
door de commissie gehoord, het eens. Het anti-nationale ontwerp van Minister Malan
is dus van de baan en de beslissing over de aanvaarding van de Wernher-Beit-gift
weder voor een jaar verschoven. In elk geval heeft de Volksraad er niet aan gedacht
het eerstgeboorterecht te verkoopen voor een half miljoen. Dit is een verheugend
feit. Niet dat ik daaraan een oogenblik had gedacht, doch vrees bestond toch, dat
men zou gaan schipperen en met dit recht mag niet worden omgesprongen, zooals
Senator Wolmarans het raak uitdrukte. De oplossing der kwestie is niet zoo
gemakkelijk, want voor twee Hoogescholen, een Hollandsche en een Engelsche, is
hier de bevolking te klein en het land te uitgestrekt. Voor een dubbele bezetting van
de verschillende leerstoelen is geen geld genoeg beschikbaar, tenzij men in den
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aanvang slechts enkele faculteiten onderwijst. Doch hiervan willen weer de mannen,
die door de schenkers zijn aangewezen, niets weten.
OU-BOET.

De 15-jarige Afd. Johannesburg.
Een bestuurslid der Afdeeling schrijft:
Het was verleden week voor onze Afdeeling een groot feest ter eere van ons
vijftien-jarig bestaan.
Veel is er in al dien tijd gebeurd en onze voorzitter, de heer S.I. Minnaar, heeft in
zijne openingsrede met een enkel woord daarvan melding gemaakt.
Opgericht werd zij in 1898 door mannen zooals J.H. Hofmeyer, Fred. Oudschans
Dentz, Louw, F.W. Reitz en zoovele anderen. Tijdens den oorlog bleef nog slechts
de bibliotheek in stand onder de goede leiding van den heer J.J.C. Leyds. In 1908
werd de Afdeeling, die zoo lang sluimerend was, heropgericht door den heer Krabman,
met medewerking van mannen als advocaat Beyers, Dr. Krause, J. Lub, A. van den
Broek enz.
Thans werkt de ijverige secretares, mevr. S. Deys, zoo hard als zelden nog gezien
is. Ik hoorde onlangs nog iemand zeggen: ‘Wie moet in vrede's naam haar opvolger
zijn, als zij eens bedankt?’
Ook ons 15-jarig feest getuigde van de werkkracht onzer secretares. We kregen
zang- en muziekstukken, alles Hollandsch, en, wat bovenal in den smaak viel, levende
beelden, voorstellende beeldhouwwerken van onzen Afrikaansch-Nederlandschen
kunstenaar A. van Wouw.
Bij gelegenheid van dit feest benoemde onze Afdeeling de volgende eereleden:
Dr. F.E.T. Krause, die ons buitengewoon ondersteund heeft met geldelijke
bijdragen;
Advocaat F.W. Beyers, die langen tijd als voorzitter met hart en ziel werkte aan
onze Afdeeling, en
J.B.M. Hertzog, die ter wille van de taal zijne positie als Minister opofferde en
nog steeds doorgaat het goed recht der Hollandsche taal te verdedigen.
Na afloop van het feest had een avondmaaltijd plaats, waaraan o.m. deel namen
onze gasten Prof. Le Roux en Dr. Malherbe, van Pretoria. Een bal besloot dit heuglijke
gebeuren, waaraan wij nog lang met genoegen zullen terugdenken.
Jammer dat de Afdeeling zoo slecht bij kas is. Wat zouden wij niet veel meer
kunnen doen, voor de taal, als wij meer geld hadden. Kunnen onze Hollandsche
vrienden niet eens iets voor ons doen?

Nederlandsch vee voor Zuid-Afrika.
Aan een brief van den heer C. van Foreest als bijlage opgenomen in het jaarverslag
der Ned. Kamer van Koophandel te Pretoria is het volgende ontleend:
Het afgeloopen jaar heeft mij wederom bewezen, dat de vraag naar Friesch vee in
Zuid-Afrika nog zeer sterk blijft.
Op de verkooping van Gouvernements vee te Potchefstroom werd wederom de
hoogste prijs (£ 131 5 s.) voor een Frieschen stier betaald. Op deze verkooping werden
vier Hollandsche stieren te koop aangeboden, waarvan de goedkoopste £ 68 5 s.
opbracht.
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Eveneens had ik dit jaar gelegenheid een verkooping van vol-bloed vee te
Bloemfontein te bezoeken, waar niet minder dan pl.m. 140 jonge Friesche stieren
werden verkocht.
***
De ‘High Commissioner’ voor de Unie van Zuid-Afrika, 32 Victoria Street,
Westminster S.W. Londen, vestigt er de aandacht op, dat de Union Castle Steamship
Company te Londen - volgens een met de Z.-Afr. Regeering gesloten overeenkomst
- bereid is Nederlandsch fokvee kosteloos uit Nederland naar Zuid-Afrika te
vervoeren. De genoemde stoomboot-maatschappij is te dien einde bereid driemaal
's jaars eene boot naar eene Nederlandsche haven te zenden, wanneer minstens 100
stuks vee voor vervoer beschikbaar zijn. Reeds een aanzienlijk aantal stuks vee wacht
op verscheping naar Zuid-Afrika.
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Prinsessefeest in Zuid-Afrika.
De Nederlanders te Kaapstad hebben den verjaardag van Prinses Juliana gevierd met
een kinderfeest. Aan het hoofd van de feestcommissie stond mevr. Van Oordt, vrouw
van onzen consul-generaal, gesteund door mevrouwen Romijn, Van Blommestein
en Ferguson, de jonge dames Maas, Van Wouw, Van Heerde en Koster, en de
consul-generaal zelf, benevens de heeren De Waal, Lucouw en Van Hoogstraten.
Het was een recht feestelijk en allervriendelijkst gezicht de kinderen, ten getale
van 120, in Adderlystreet bijeen te zien komen, allen met oranjekleurige vlaggen en
sjerpen, waarop de woorden: leve Prinses Juliana! Janpleiziers brachten het gezelschap
naar Camps Bay. De tocht werd opgevroolijkt door het muziekkorps van Boonzaaier,
dat er dapper op los blies.

Prinsessefeest te Kaapstad: 1 H. van Oordt van Lauwenrecht, Consul-generaal der Nederlanden te
Kaapstad; 2. zijne echtgenoote, Mevr. E.M.P. van Oordt, geb. del Campo y Vilches; 3. D. Mesdag,
secretaris van het Consulaat der Nederlanden te Kaapstad.

Bij aankomst ontving elk kind uit handen van den consul en mevr. Van Oordt een
geschenk en werden de kleinen aan lange tafels op limonade en gebakjes onthaald.
Jongens en meisjes konden hun hart ophalen aan allerlei openluchtspelen.
Op de thuisreis hadden de kinderen dol veel pret in de komieke liederen, die de
heer Lucouw hun voorzong.
De kinderen van de Nederlandsche kolonie hebben alle reden om zich het bestaan
van de kleine Prinses van Oranje ten minste een vol jaar te herinneren.
Het Westen meldt omtrent het Julianafeest te Potchefstroom o.a.:
Zoals gebruikelik, werd de geboortedag van Prinses Juliana der Nederlanden ook
dit jaar alhier feestelik herdacht door het Alg. Ned. Verbond. De eigenlike feestviering
had Woensdag namiddag plaats op de gronden van de Theologiese School alhier in
den vorm van een onthaal der kinderen. Tegen drie uur werden de kinderen daarheen
gebracht in rijtuigen en begonnen de vermakelikheden, nadat de heer H. Altmann,
voorzitter van de plaatselike Tak van het Verbond, en vice-Konsul der Nederlanden,
ze welkom geheten en enige toepasselike woorden gesproken had. Toen het donker
begon te worden, werden de kinderen uitgenodigd om plaats te nemen in een van de
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ruime zalen, waar ze door de heer H. de Graaf onthaald werden op een mooie en
vermakelike toverlantaarnvertoning. Mevr. Kamp was zo vriendelik het voorgestelde
op haar eigenaardige wijze aan de kinderen duidelik te maken.

Amerika
Een Nederlandsch Lectoraat te Nieuw-York.
Het hoofdartikel van dit nummer is gewijd aan den heer L.Ch. van Noppen, die thans
den Nederl. leerstoel in Nederlandsch en geschiedenis aan de Columbia University
te Nieuw-York bekleed.
De commissie a.h. bestond uit de heeren Prof. Dr. G. Kalff te Leiden; J. Heldring,
bankier en W. Nijhoff, uitgever, beiden in Den Haag; C.J.K. van Aalst, directeur der
Ned. Handelmaatschappij, Mr. W.H. de Beaufort, oud-Minister van Buitenl. Zaken;
J.H. Broekman Jr. te Wiesbaden; J.T. Cremer, president der Ned. Handelmaatschappij;
S.P. van Eeghen, president der Kamer van Koophandel te Amsterdam; A.T.A.
Heyting, letterkundige te 's-Gravenhage; F.A. Hoefer te Hattum; Dr. H.J. Kiewiet
de Jonge, voorzitter van het Alg. Ned. Verbond te Dordrecht; Mr. R. van Rees,
bankier te Amsterdam; Jhr. Mr. J. Röell, vice-president van den Raad van State; Dr.
D.F. Scheurleer, bankier te 's-Gravenhage, nu wijlen J.B. Verhey, lid der Tweede
Kamer; Prof. Mr. C. van Vollenhoven te Leiden en J.W. IJzerman te 's-Gravenhage.
Deze commissie zond een rondschrijven de wereld in, waarin gewezen werd op
het feit, bekend aan allen die de Vereenigde Staten door persoonlijk bezoek kennen,
dat daar een groote, hoewel eenigszins onbestemde bewondering voor Nederland
heerscht, gegrond op wat men (b.v. door het lezen van Motley en door onze oude
kunst) weet omtrent hetgeen ons land vroeger was, en krachtig gevoed door hetgeen
men verneemt omtrent hetgeen Nederland in onzen tijd op velerlei gebied voortbrengt.
De lust om daarvan meer te weten bestaat, en zal zich nog meer uiten, wanneer
daartoe de gelegenheid
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geboden wordt. Maar terwijl aan alle of bijna alle groote Universiteiten in de
Vereenigde Staten de Deensche, Zweedsche, IJslandsche, Chineesche, Boheemsche,
Hongaarsche taal- en letterkunde worden onderwezen, was het Nederlandsch er tot
voor kort niet vertegenwoordigd.
Voor ons is het van het grootste belang, dat onze taal- en letterkunde daar op voet
van gelijkheid met die van andere Europeesche landen behandeld wordt, niet alleen
uit een oogpunt van nationale waardigheid, maar ook omdat dit den weg kan banen
tot vertrouwelijker omgang, tot beter begrijpen, tot warmer waardeering, tot nadere
aansluiting, die niet alleen in geestelijke, maar in handelszaken en zelfs in
staatkundigen zin hun invloed zullen doen gevoelen.
De oproeping vond gehoor, niet alleen in de geleerde wereld, maar ook en vooral
(wat wel eigenaardig is) in de zakenkringen van Nederland.

Afdeeling Nieuw-Nederland.
Gedurende het afgeloopen kalenderjaar mocht de Afdeeling zich in een toenemenden
bloei verheugen. Het ledental steeg van 35 tot 42.
Voor het eerst had de Afdeeling, sedert hare oprichting, het verlies van een lid
door sterfgeval te betreuren. De heer Consul-Generaal J.R. Planten, die in November
l.l. op 78-jarigen leeftijd stierf, was lid geweest sedert ‘Nieuw Nederland’ 's tot
standkoming. Bij zijne teraardebestelling had de secretaris als vertegenwoordiger
van het Afdeelingsbestuur de eer, bij verhindering van onzen voorzitter, den heer
Mr. Baron Henri van Oldenneel, ‘Nieuw Nederland’ te vertegenwoordigen.
Op 15 Febr. 1912 werd de algemeene jaarlijksche vergadering gehouden in Hotel
Brevoort, een geschiedkundige plek, sedert het Nieuw Nederlandsche geslacht der
Brevoort's ter plaatse, vanwaar men nu de Washington-eereboog kan zien oprijzen,
zijn landgoed had ontgonnen gedurende de regeering van Pieter Stuyvesant als laatsten
gouverneur der kolonie Nieuw Nederland. Op aandringen van onzen voorzitter, den
heer Mr. Henri Baron van Oldenneel, die de Nieuw Amsterdamsche gulle gastvrijheid
zoo gaarne betracht, zaten de aanwezige leden aan als zijne genoodigden. De maaltijd
verlevendigde de beste stoffelijke herinneringen aan het oude vaderland. Menige
dronk werd aan het Oranjehuis en aan andere dierbare betrekkingen gewijd. Het feest
liet bij de aanzittenden de beste herinneringen achter.
De voorzitter verwelkomde o.m. den heer D.G. Verschuur als penningmeester der
Afdeeling, welke post sedert het bedanken van den heer W. Montijn in 1910 was
waargenomen door den secretaris.
Op aanstichting van den voorzitter werd een fonds in het leven geroepen tot
grondslag voor het tot stand brengen van een Nederlandsch Tehuis voor inkomelingen
hier ter stede. Menigeen der aanwezigen, die thans in min of meer welgestelde
omstandigheden verkeert, deelde herinneringen aan de vergadering mede over de
moeilijkheden, waarmede hij had te worstelen gehad tijdens de eerste jaren van zijn
vestiging in de Nieuwe Wereld, waarin een dergelijk tehuis zijne pogingen om hier
vooruit te komen zou hebben kunnen steunen.
Van de zijde der aanwezigen werd terstond voor een som van 102 doll.
ingeschreven. De voorzitter en andere bestuurs- en gewone leden betoonden zich
huiverig eene onderneming, als ontworpen, op te richten, nadat het Duitsche Tehuis
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alhier, hetgeen een halve eeuw had gebloeid, in het voorjaar van 1912 werd
opgeheven.
Nadat de Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging in het najaar van 1912 het
besluit had genomen voor hen, die bij haar aanklopten en voorloopige huisvesting
en voeding of een dezer beide wijzen van ondersteuning werden waardig gekeurd,
eene woning te huren en in te richten tot dit doel, rijpte bij den voorzitter het plan
het Tehuisfonds der Afdeeling van genoemde vereeniging over te dragen. Op de
algemeene vergadering van 1913 werd dienovereenkomstig tot overdraging besloten.
De overwinningen der Nederlandsche ruiterij-officieren op de paardrijdwedstrijden
in November l.l. werden door vele leden met belangstelling gevolgd.
Hoopvol treed de Afdeeling het jaar 1913 in.
J. VAN FOLKER.

Ingezonden.
Misbruik van onze Driekleur.
Geachte Redactie,
Het kan verkeeren!
Onze vaderen hadden hun leven veil voor de Hollandsche vlag; thans biedt men
de driekleur te koop aan de reklame.
In een onzer Universiteitssteden wordt tegenwoordig een tentoonstelling gehouden
van R i j k s -voorwerpen en deze wordt aangeduid door de N e d e r l a n d s c h e
V l a g , waarop in vette letters prijkt: Te n t o o n s t e l l i n g !
De Nederlandsche Vlag, met haar schitterend verleden, waarvan de dichter zong,
dat zij het teeken is van ‘trouw en van vroomheid en moed’, hetsymbool onzer
herkregen vrijheid, verworden tot uithangbord van een tentoonstelling!
Het voorbeeld van de juffrouw van het melksalon, en van den
‘uitverkoop’-houdenden koopman in restanten, begint dus ook in ontwikkelde en
officieele kringen navolging te vinden.
Snugger volkje toch, die Hollanders van de twintigste eeuw, die op zulk een
fijngevoelige wijze uit idealen munt weten te slaan.
Wat echter de vreemdeling zal zeggen, die straks komt kijken hoe het Nederland
van 1913 zijn Onafhankelijkheidsfeest viert?
Misschien wel dat men hier geen eigen Vlag waard is.
Hoogachtend,
E.C. VAN LEERSUM.
L e i d e n , 18 Mei 1913.
Naschrift. Het voorbeeld heeft al aanstekelijk gewerkt. Het rood-wit-blauw, dat hoog
boven alle partijen behoort te wapperen, is voor verkiezingsdoeleinden misbruikt.
v.L.
***
Naar aanleiding van Prof. Van Leersum's hooge ontstemming over de misbruiking
onzer nationale vlag, ontstemming die velen met hem zullen deelen, maar waaraan
hij het eerst lucht geeft, zou de Red. van Neerlandia gaarne aan de Verbondsleden
in het buitenland willen vragen of zij daar dergelijke onbetamelijkheid waarnemen.
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Daaruit zou kunnen blijken in hoever men hier te doen heeft met iets plaatselijks of
iets algemeens.
't Geldt hier een begin, terwijl het eind niet is te voorzien.

Carillonbespeling of Beiaardspel.
Geachte Redactie,
Sta mij toe, naar aanleiding van Uw verwijt aan 't slot van Uw overigens waardeerend
stukje over de algemeene klokkenbespeling op 18 Juni, het volgende op te merken.
‘Klokkenspel’ en ‘carillon’ zijn de tegenwoordig in ons land gebruikelijke woorden
voor wat wij vroeger - en de Vlamingen nóg - ook b e i a a r d
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noemden. Klokkenspel-bespeling klinkt minder fraai, terwijl klokkenbespeling niet
geheel hetzelfde zegt, zoodat wij van ‘carillonbespeling’ meenden te moeten spreken.
Waarom niet van beiaardbespeling? Omdat o p 't o o g e n b l i k n o g 't woord carillon,
dat van uitheemschen oorsprong is, een vertrouwelijke klank voor verreweg de meeste
Noord-Nederlanders heeft, 't oud-Nederlandsche ‘beiaard’ daarentegen voor de
meesten onzer vreemd klinkt, al weten tegenwoordig weer velen in ons land - niet 't
minst door de Mechelsche beiaardconcerten en door de toenadering tusschen
Hollanders en Vlamingen - wat 't beteekent.
Hiermee is echter niet gezegd, dat wij 't woord carillon (dat eigenlijk zinledig is
geworden: het is afkomstig van ‘quadrille’, omdat de eerste klokkenspelen uit vier
klokken bestonden) niet gaarne zouden zien vervangen door 't echt Nederlandsche
en mooi-klanknabootsende b e i a a r d . Integendeel! Moge dat woord ook bij ons
weer burgerrecht krijgen. Neerlandia kan daartoe ongetwijfeld meewerken. Ook wij
deden reeds een poging, door in ons rondschrijven een enkele maal van
‘beíaard-concert’ te spreken.
Met dank voor de plaatsing, hoogachtend
A. LOOSJES,
Secretaris van 't Hoofdbestuur der Nat. Ver. voor den Volkszang.

Nederland en de Scheepvaart.
Aan de Redactie van Neerlandia.
Met veel genoegen las ik in het mij heden toegezonden Juni-nr. van Neerlandia een
artikel, getiteld: ‘Nederland op Scheepvaartgebied’.
Het trof mij echter, dat de twee laatste zinnen van dit artikel op blz. 130 een
tegenstrijdigheid bevatten.
Hier staat namelijk:
‘Op Rusland na heeft ons land de minste verliezen gehad’ en dadelijk daaronder:
‘Onze koopvaardijvloot komt op de lijst der verongelukte schepen met de minste
verliezen voor’.
Als geregeld lezer van het ook door U genoemde blad Het Nederlandsch Zeewezen
zou ik er even op willen wijzen hoe dit hier aangegeven staat, n.l.
Voor het gemiddelde percentage vlootverlies over de jaren 1904-1912, bekleedt
Nederland de tweede plaats, terwijl alleen o v e r h e t j a a r 1911 het percentage
der verongelukte schepen het laagst is voor ons land.
Dit is echter zeer wisselvallig en hangt van vele omstandigheden af. Zoo is bijv.
Rusland, dat over de jaren 1904-1912 het laagste percentage heeft, over het jaar 1911
al heel ongelukkig geweest en staat voor dat jaar als No. 10 op het lijstje.
Hierop wilde ik even Uw aandacht vestigen, daar vooral in dezen tijd, waarin zoo
veel over onze scheepvaart wordt gesproken, met het oog op de E.N.T.O.S., het
bovenaangehaalde gezegde, dat ons land de minste verliezen op zee gehad heeft
(z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n t i j d v a k ) aanleiding zou kunnen geven tot
verkeerde opvattingen.
Hoogachtend,
UEd. dw. dr.,
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W.C. BONEBAKKER,
A m s t e r d a m , 31 Mei 1913.
lid A.N.V.

Mededeelingen en allerlei
Koninklijke Waardeering.
Z.K.H. de Prins der Nederlanden heeft weder voor vijf jaren zijne bijdrage aan het
Algem. Nederl. Verbond toegezegd.

Vacantie-leergang.
De negende Vacantieleergang voor Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche studenten zal
d i t j a a r niet doorgaan. De hoogleeraren, wier medewerking daartoe gevraagd was,
waren bijna allen door het drukke jaar 1913 op andere wijze bezet.
De commissie heeft nu - in overleg met de Leidsche Stud.-Afdeeling - besloten
den Vacantieleergang u i t t e s t e l l e n tot 1914.

Nationale Unie voor Volkskracht.
Den 31sten Mei werd in een vergadering van afgevaardigden van de volgende zeven
vereenigingen: Ned. Padvindersbond, Kon. Vereeniging van Ned. Scherpschutters,
Kon. Ned. Weerbaarheidsvereeniging, Volksweerbaarheid, Ned.
Padvindersorganisatie, Ned. Gymnastiekverbond en Ned. Bond voor Lichamelijke
Opvoeding, welke vergadering geleid werd door den Kolonel Pop, onder-chef van
den generalen staf, in beginsel besloten tot oprichting van een Nationale Unie voor
Volkskracht, beoogende samenwerking te brengen tusschen de vereenigingen welke
zich een alzijdige lichamelijke opvoeding van het Nederlandsche volk ten doel stellen.
Staande de vergadering werd door den onder-voorzitter der Tucht-Unie, die als
persoonlijk gast de bijeenkomst bijwoonde, namens zijn vereeniging sympathie
uitgesproken met de oprichting dezer Unie en werd, in verband met haar doel: de
bevordering der zedelijke, der geestelijke en der lichamelijke kracht van het
Nederlandsche volk, de toezegging gedaan, in nauw verband met haar te willen
arbeiden.

Een loffelijke daad.
Het Volksbelang van Gent bevat onder bovenstaand opschrift het volgende:
‘We vernemen, dat de commissaris-generaal van Nederland in de tentoonstelling
in onze stad binnenkort aan het Gemeentebestuur namens de Nederlandsche
wetenschap en letterkunde een prachtig geschenk zal overhandigen als een hulde
van het Noorden aan het Zuiden. Het bestaat in een mooie verzameling van
driehonderd nieuwe boekdeelen, door de schrijvers welwillend afgestaan. De werken,
bevat in een sierlijk gebeeldhouwde kast, zijn bestemd om in de bibliotheek der stad
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geplaatst te worden en daar ter beschikking te zijn van de Vlamingen, die aldus een
nauwkeurigen blik krijgen in het geestesleven van Nederland.’

Ingemaakte aardbeien.
De fabrikant J. Gerritsen te Andelst in de Betuwe (Gelderl.) is het gelukt aardbeien
in haar natuurlijken vorm en kleur in te maken. Met het buitenland is hij reeds in
betrekking voor den uitvoer van dit artikel.

Onderscheiding.
De Romeinsche correspondent van de N.R. Ct. schrijft:
Den heer Marcel de Jongh is de hooge onderscheiding ten deel gevallen het
commandeurskruis van de Italiaansche Kroonorde te ontvangen.
Het is thans welhaast gedurende vijf jaren, dat onze landgenoot aan het hoofd staat
der Anglo-Romano, de groote maatschappij van gas- en electriciteitswerken ter
verlichting van Rome en omliggende gemeenten.

Nederland en Egypte.
Opgericht is de N.V. Holland-Egypte Handelmaatschappij, een omzetting der firma
Th.F. van Vloten & Co. Directeur is de heer Gerrit Vogel, vertegenwoordiger van
het Alg. Ned. Verbond te Caïro.
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Scheepsbouw.
Van de werf Gusto der firma A.F. Smulders te Schiedam, is de stalen romp van een
zeewaardigen zuiger met persinrichting te water gelaten, welke deze firma voor
buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. Dat is het negende vaartuig door haar
geleverd aan de Hai-Ho Conservancy Board te Tientsin, voor de baggerwerken aan
de Taku-Bar.

Een jeudig filosoof.
Den 16en Mei heeft te Frankfort de ‘Schopenhauer-Gesellschaft’ vergaderd. Mannen
van naam en een hoogstaande vrouw, Maria Groener-Casteluith, hebben er
belangwekkende voordrachten gehouden.
Behalve dezen heeft ook gesproken een jongmensch, Herman Wolff uit Amsterdam,
die zich bekwaamt voor het examen middelbaar onderwijs voor het Duitsch en
daarvoor college loopt bij Professor Scholten. Hij had het - zooals de Frankfurter
Zeitung van 17 Mei, in een feuilleton bericht - over de verhouding van Schopenhauer
tot de mystiek en deed dit, volgens genoemde krant, die in 't kort de rede vermeldt,
‘auf feinsinniger Weise’. Geheimraad Deussen uit Kiel, de president van het
Genootschap, had den heer Herman Wolff verzocht zijne rede te houden in zijne
moedertaal, in ‘de schoone Nederlandsche taal’ - zooals hij zich uitdrukte. De heer
Wolff achtte het met het oog op de 250 aanwezigen, waarvan slechts enkelen het
Nederlandsch zouden verstaan, verstandiger in het Duitsch te spreken. En zoo deed
hij.
De rede van den heer Wolff - de Frankf. Ztg. noemt hem ten onrechte S. - zal
weldra in het Nederlandsch worden opgenomen in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte
en in de Duitsche taal in het Schopenhauer-Jaarboek.
(N.v.d.D.)

Werda!
De heer H. de Graaf, de ondernemende uitgever te Potchefstroom (Transvaal), deed
in Mei het eerste nummer verschijnen van We r d a , ‘crgaan vir die Unie
Verdedigingsmag, geïllustreerde Nasionale Tijdskrif vir die Unie van Suid-Afrika’.
Wij kunnen dit blad het best kenschetsen door het te noemen de Zuid-Afrikaansche
‘Prins’. Het kan een groote kracht worden voor de handhaving van de
Hollandsch-Afrikaansche nationaliteit. Wij bevelen het daarom ten zeerste aan.

Nederland en zijn koloniën.
In De Wachter van Holland-Michigan van 11 Juni lezen we:
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‘De Nederlandsche Gezant, Jonkheer Loudon, zal a.s. Dinsdag een oratie houden
in een der Universiteitsgebouwen te Chicago over de wijze waarop Nederland zijn
uitgebreide koloniën regeert.’

Een eeuw van Koloniaal Bewind.
Het Juli-nr. van Vragen van den Dag, onder redactie van Dr. H. Blink, is geheel
gewijd aan Nederlandsch-Indië en behandelt den toestand onzer koloniën gedurende
het tijdvak van 1813-1913.

Ontvangen boeken.
Lijst van Nederlandsche woorden ter vervanging van op bureaux gebruikelijke
vreemde termen, voorgesteld en aanbevolen door het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
De invloed van Zuid- en Noord-Nederlandsche Rechtsgeleerden op de ontwikkeling
van het Internationaal Privaatrecht, door Mr. D. Josephus Jitta, fioogleeraar te
Amsterdam; uitg. Scheltema & Holkema's Boekhandel, Amsterdam.
Neêrlandsch Zangboek; uitg. Joh. de Heer, Rotterdam.
Nanno, eene Grieksche Idylle, door Mr. C. Vosmaer, vierde druk; uitg. Martinus
Nijhoff, Den Haag.
De Nederlandsche Protestantsche Gemeente te Smyrna; uitg. Eduard IJdo, Leiden.
Vrijheidscantate, woorden van Kirberger, muziek van Olman; uitg. P. Noordhoff,
Groningen.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mej. Jo Adama-Broersma, vroeger Dortmunderstr. 13, Berlijn.
H.F. Veenker, vroeger Helmholzstr. 34, Berlijn-Charlottenburg.
Mej. A.M. Kruyt, onderwijzeres, vroeger Reeuwijk.
Alb. H. Stuurman, vroeger Bosb. Toussaintstr. 39, Amsterdam.
C.A.v. Schendel, vroeger Siebengewald (L.).
W. Roorda, vroeger Joh. Verhulststr. 182, Amsterdam.

Nieuwe leden.
Buitenland.
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Beschermend lid.
Mevr. Mr. A.O. Bauermann-Boelmans
ter Spill,

Baku (Caucasie).

Gewone leden.
J.P. Zuurmond, 605W. 184th Str.,

Nieuw-York, N.-Y.

Opg. door den heer D.J.
Verschuur,

Nieuw-York.

P.J. Loggers, Uhlandstr. 118/119,

Berlijn, Wilmersdorf.

Mej. Elizabeth Kuyper, Würtembergischestr. 35,

Berlijn, W.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Berlijn.

Mevr. Otto Schaefer-Krane, Peuterstr. 47,

Berlijn-Neukölln.

Alb. Reudink, Mornington 9,

Road Camdentown,
Londen.

H.D. Reudink, Mornington 9,

Road Camdentown,
Londen.

Beiden opg. door den heer Enschedé.
P.J. Reudink,
A. Mossel, 18 In der Runken,

Bremen.

H. Roozekrans, Am. Wall 76,

Bremen.

J. Roozekrans, Am. Wall 76,

Bremen.

P.M. Diebels, Hornerstr. 45,

Bremen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
M.J. Quist,

Bremen.
Shanghai.

Opg. door heer L.J.C. von Shanghai.
Zeppelin Obermüller,
A. An, Bus 106,

Germiston (Transv.).

A. Wulfse, Ferreira Deep,

Johannesburg (Transv.).
Beiden opg. door den heer Johannesburg.
H. Gerlings,

Brink, onderwijzer King Edwards College, Houghton Johannesburg (Transv.).
Estate,
A.J. Kruger, Cookhemweg,

Moseley
Avenue, Auckland Park,

P. Blanken, Bus 1330,

Johannesburg (Transv.).
Johannesburg (Transv.).
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Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.
W. van Rossem, Bus 1330,

Johannesburg.
Johannesburg (Transv.).

Opg. door den heer D.
Krabman,
J. van Rij, Bus 1996,

Johannesburg.
Johannesburg (Transv.).

Opg. door den heer J.
Kesting,
J. Preijers, 56 Panweg,

Johannesburg.
La Rochelle (Transv.).

Opg. door den heer J.
Cohen,
Dr. T.H. Roux,

Johannesburg.
Pretoria (Transv.).

Opg. door den heer Fred.
Rompel,

Pretoria.
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F.A. Schmiedeskamp, p/a. Z.-Afr. Spoorwegen,

Nijlstroom (Transv.).

H.S. Lombard, veldkornet, P.K.,

Nijlstroom (Transv.).

P. Burger, secr. v.d. Schoolraad,

Nijlstroom (Transv.).

A. Burger Jr., teller aan de Nationale Bank,

Nijlstroom (Transv.).

J.C. Smit, Plaats Hoogbult, P.K. Roedtan, distr.

Waterberg (Transv.).

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Nijlstroom.

P. van der Walt, p/a. Het Westen,

Potchefstroom (Transv.).

J.H. Malan, p/a. Het Westen,

Potchefstroom (Transv.).

J. Hillebrand, p/a. Het Westen,

Potchefstroom (Transv.).

J. Kemp, Majoor Verdedigingsmacht,

Potchefstroom (Transv.).

G. Muntstra, P.B. 117,

Potchefstroom (Transv.).

M.C. Howell, Auretstr.,

Potchefstroom (Transv.).
Allen opg. door het Best.
der Afd.

Potchefstroom.

A.J.M. Blom, Waldstr. 22,

Bingen a/R.

P.B.J. Cramer, Schmittstr. 81,

Bingen a/R.

D. Duinker, Bahnhofstr. 4,

Bingen a/R.

H.T. Dijksterhuis, Schmittstr. 81,

Bingen a/R.

J. van Dijk, Taunusstr. 4,

Bingen a/R.

W. Eikelenboom, Schlossbergstr. 14,

Bingen a/R.

E.A.J. Janssen, Gerbhausstr. 14,

Bingen a/R.

G.P. Kamphuis, Unkre Vorstadt,

Bingen a/R.

K. Jongejans, Mainzerstr. 79,

Bingen a/R.

W. Kluft, Waldstr. 8,

Bingen a/R.

T.J.B. de Ligny, Marktplatz 3,

Bingen a/R.

R.H. van Leeuwen, Salzstr. 3,

Bingen a/R.

H.v.d. Mast, Rupertusstr. 7,

Bingen a/R.

J.A. Noë, Coblenzerstr., (Bingerbrück)

Bingen a/R.

D.J. Nieuwenhuis, Marktplaz 3,

Bingen a/R.

J.F. Overwijn, Waldstr. 8,

Bingen a/R.

H. Pouwels, Waldstr. 8,

Bingen a/R.

J.W. Puister, Marktplatz 6,

Bingen a/R.
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G.W. Paul, Waldstr. 22,

Bingen a/R.

P. Ruiter, Marktplatz 3,

Bingen a/R.

F. van Roeszel, Schmittstr. 29,

Bingen a/R.

C.H.J. Rosemeier, Mainzerstr. 34,

Bingen a/R.

H. Schoonbeek, Schmittstr. 40,

Bingen a/R.

B. Wigman, Rochusstr. 5,

Bingen a/R.

Max Wolfsbergen, (Bingerbrück)

Bingen a/R.

J. Waagmeester, Rupertusstr.,

Bingen a/R.

S. Zeelander, Marktplatz 3,

Bingen a/R.

J P. Koolhaas, Markt 2,

Bingen a/R.

D.J.C. de Leeuw, Schmittstr. 40,

Bingen a/R.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
E. Nicola, adr. Wassili Ostrof, 14e Linie 19,
Opg. door den heer M.
Mohr,
J. Wubbe, P.B. 1712,

Bingen a/R.
St. Petersburg.
St. Petersburg.
Havana (Cuba).

Opg. door den heer M.M. Havana (Cuba).
Pinedo,
Baron Leeman,

Roquebrune (Frankr.).

J. Droste, Steamship Buildings, 509 Collinstr.,

Melbourne.

Opg. door mevr. A.
Semmens-Siebenhaar,
Bruins Oving Jr., Waldstr. 60 B I,

Claremont.
Leipzig.

Opg. door het Bestuur der Leipzig.
Afdeeling
Arnold F. Crone, 302 W. 106 Place,

Chicago-Roseland.

Frank W. de Leeuw, 38 W. 104 Str.,

Chicago-Roseland.

Jacob Oostman, 222 W. 106 Place,

Chicago-Roseland.

John Posthumus, 126 W. 110 Str.,

Chicago-Roseland.

Allen opg. door het Best.
der Afd.

Chicago-Roseland.

Mevr. Caroline van Ginkel, Peterse Str., nabij Twiststr., Johannesburg (Transv.).
F.J. Wahlen, Mosley Buildings,

Johannesburg (Transv.).

Mevr. P. Stoker, hoek Melle en Jutastr.,

Wanderes View
Johannesburg (Transv.).

J.H. Devers, Bus 1095,

Johannesburg (Transv.).
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J.B. Heckert, Bus 1169,

Johannesburg (Transv.).

Stefanus Venter, 25 Zevendestr.,

Johannesburg (Transv.).

B. Wijnberg, Bus 1330,

Johannesburg (Transv.).

W.A. de Klerk, Bus 1500,

Johannesburg (Transv.).

Mevr. M. Davenpost, 4 Yorkstr., Berea,

Johannesburg (Transv.).

H. Pretorius, Hoek derde en de la Reystraat,

Vrededorp (Transv.).

Philip Botha, 7 Liddlestr.,

Bertrams (Transv.).

Mevr. Pienaar, 30 Commercial Rd.,

Fordsburg (Transv.).

H.J. Hollenbach, 99 Sevenright Ave,

Doornfontein (Transv.).

Mej. M. Vierdag, Jeppes Centraal School,

Jeppes (Transv.).

C. Kerkhof, 132 Tawcusstr.,

Jeppes (Transv.).

Mej. F. van Rossem, 54 Pagestr.,

Yesville (Transv.).

Allen opg. door het Best.
der Afd.

Johannesburg.

H.N.v.d. Made, Sanitary Inspector, P.B. 186,

Heidelberg (Transv.).

A. Wüst, onderwijzer v.d. Stadsschool,

Krugersdorp (Transv.).

Opg. door mej. C. Postema, Johannesburg (Transv.).
W. Plomp, Bus 27,

Nijlstroom (Transv.).

H.J. Geldenhuys, Rietpoort, 913 Private postzak,

Nijlstroom (Transv.).

E. Field, Bus 27,

Nijlstroom (Transv.).

J. Breek, Knopfontein, P.K. Kopje Alleen via

Nijlstroom (Transv.).

A.P. Swanepoel, Private postzak

Weltevreden via
Nijlstroom

G.J. van Brenk, Nooitgedacht,

P.K. Palala (Transv.).

J.G. Koltzow, De Hoop, P.K. Claremont,

Waterberg (Transv.).

Allen opg. door het Best.
der Afd.

Nijlstroom.

H.W.J. Parree, dir. Amsterdam-Canada Hypotheekbank, Winnipeg, Canada.
E.H.D. Scheltus,

Saigon (Indo China).

Mej. M. Thierry, onderwijzeres a/d. Meisjesschool,

Graaf Reinet (de Kaap
Z.-Afr.).

W. Havik, onderwijzer aan de Publieke School,

Fort Beaufort (de Kaap
Z.-Afr.).

Beiden opg. door mej. C.A. Johannesb.
Postema,
D.C. van Leeuwen Boomkamp, p/a. Handelsvereeniging Singapore.
Holland,
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D. Blaauw, p/a. Handelsvereen. Holland,

Singapore.

J.H. Stal, p/a. Anglo Saxon Petr. Co.,

Singapore.

H.M. Boelen, p/a. N.I. Handelsbank,

Singapore.

A.P. Hoogensteyn, p/a. Handel Mij.,

Singapore.

J. Soeters, p/a. Handel Maatschappij,

Singapore.

Allen opg. door Dr. A.P.
van Rijn,

Singapore.

J.H. Wunderink, p/a. Mr. A. Heil, Sioux County R I te Iowa, N.-Amerika.
Hawarden,
Opg. door den heer A.
Wunderink,

Koeta Radja.

Mevr. Lili Polzer-Van Kol,

Eichbuhl b. Thun
(Zwitserland).

Adrian van Laar, p/a. firma Brummer & Co., 85-87
Frontstraat,

Nieuw-York, N.-Y.

Opg. door den heer B. van Delft.
Exter,
S.J. van Wijk, P.B. 47,

Bloemhof (Transv.).

L. Laban, Place St. Roch,

Menton.

Leo van Went, Gr. Café National.

Menton.

J.v.d. Schaar, General Post Office,

Perth, West-Australië.

F.P. Crots, sekretaris Schoolraad,

Potchefstroom (Transv.).

Opg. door het Bestuur der Potchefstroom.
Afd.
Mevr. J. Fledderus, geb. Dwars, Kossuth Lajos utca 4, Budapest.
J. Zwart, directeur van de Donau Hypotheekbank,

Budapest.

Berthold Swaters, directeur der Ister Ungarische
Wasserwerks A.G.,

Budapest.

Allen opg. door den heer
A.v. Hoogstraten,

Budapest.

F.J.W. van Straaten, kanselier bij het Holl. Gezantschap, Bucarest (Rum.).
W.J. van Zonneveld, p/a. Astra Româna,

Bucarest (Rum.).

J. de Jong, p/a. Româna Americana,

Ploesti (Rum.).

J.G.N. Fraikin, p/a. Astra Româna,

Moreni (Rum.).

A.F. Freni, p/a. Astra Româna,

Filipesti (Rum.).

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
J. Crous, p/a. firma Touton Crous & Cie,

Rumenië.
Bordeaux.
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G. van Lammeren, Poste Restante,

Rio de Janeiro.
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Karel J.P. Peiliker, c/o. American Bazaar,

Panama (Rep. Panama).

Ricardo A. Beaujon, c/o. American Bazaar,

Panama (Rep. Panama).

Beiden opg. door den heer Curaçao.
John W.F. Peiliker,
H.J. Bijleveld, Bus 549,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

A.A.C. Cannegieter, Nieuwkerkstr. 69,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

O. Muller, p/a. M. Wartena, Bellevuestr.,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

Mnr. Maas, Bus 549,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

W.G.P. Paris, 2 Jamiesonstraat,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

J. Steinmeijer, p/a. ‘Ons Land’, kantoor,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

Mevr. Steinmeyer,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

F. van Bloemenstein, Victoristraat 3,

Kaapstad, de Kaap, Z.-Afr.

R.D. Kock, Simondium,

via Paarl, de Kaap, Z.-Afr.

C. van Trotsenburg, Rosenburg, Eden Rd.,

Claremont, de Kaap,
Z.-Afr.

Mevr. Van Trotsenburg, Rosenburg, Eden Rd.,

Claremont, de Kaap,
Z.-Afr.

T. Visser, 2 Junction Rd.,

Zout Rivier Z.-Afr.
Allen opg. door het Best.
der Afd.

H. Meester, onderwijzer, Bus 4,

Kaapstad.
Hartebeestfontein 624
(Transv.).

Opg. door Dr. W. van
Everdingen,
F.F. Jonckheer, p/a. Senor Calderone Hijo,
Opg. door den heer C.S.
Gorsira J.P.Ez.,

Rotterdam.
Barquisimito (Venezuela).
Curaçao.

Groep Ned. Oost-Indië.
C. ten Bruggencate,

Pladjoe bij Palembang.

A.E. Kayadoe, p/a. Dept. van Financiën, afd. G,
expeditie,

Batavia.

L. Adam, ambt. t.b.,

Besoeki (Java).
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G.J. Hayen, adm. ambt., afd. Loewoe-Palapo,

Celebes.

H.F. van Os,

Pajokoembach, Sumatra.
Opg. door den heer S.
Bouman,

Soeliki.

Groep Nederland.
Beschermende leden.
M.A. Vriesendorp, Rokin 69,

Amsterdam.

H. van Kempen, Keizersgracht 279,

Amsterdam.

Beiden opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose,

Den Haag.

Mevr. Ch. Schut-Jaspers, Keizersgr. 625,

Amsterdam.

P.A. Arriëns,

Amsterdam.
Opg. door den heer Ch.R. Den Haag.
Bakhuizen van den Brink,

Mr. J.A. Kramer, Surinamestraat 28,

Den Haag.

Opg. door mevr. J. van
Gijn,
M. de Vries, firma A. de Vries & Zoon, Groot
Hertoginnelaan 188,

Den Haag.
Den Haag.

Opg. door het Bestuur der Den Haag.
Afdeeling
Mr. A.P.Th. Eyssell, Riouwstraat 184,

Den Haag.

Gewone leden.
M. Kluwer, Prinsengracht 796,

Amsterdam.

H. Pauw, Prinsengracht 844,

Amsterdam.

Jhr. P.O. van Nispen, Prinsengracht 574,

Amsterdam.

N.H. Wibbers, 's-Gravesandeplein 6,

Amsterdam.

G.J. van Zanten, Weteringschans 134,

Amsterdam.

G.J. Venemans, Roelof Hartstr. 133,

Amsterdam.

L. Haremaker, Koninginneweg 101,

Amsterdam.

Mej. E. Pott, p/a. Burger Ziekenhuis, Linnaeusstraat
101,

Amsterdam.
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L.P.H. Eijkman, P.C. Hooftstr. 49,

Amsterdam.

W.E. Bredius Wzn., Keizersgracht 283,

Amsterdam.

F.A.v.d. Berg, Koninginneweg 30,

Amsterdam.

Mej. K. Ypes, p/a. Burger Ziekenhuis, Linnaeusstraat Amsterdam.
101,
Mr. J. van Binsbergen, Frans van Mierisstraat 135,

Amsterdam.

Mej. A. Tersteegh, p/a. Burger Ziekenhuis,
Linnaeusstraat 101,

Amsterdam.

Mr. J. Bierens de Haan, Heerengr. 466,

Amsterdam.

Mej. W.C. Tijl, Ruysdaelkade 27 II,

Amsterdam.

J.A. Kupers, Deken van

Gouda.

R.W.H. Pitlo, Westhaven,

Gouda.

A. Goedewaagen, Gouwe 103,

Gouda.

Dr. A. Rutgers, Krugerlaan 89,

Gouda.

K.J. Riemens, Krugerlaan 41,

Gouda.

K. Spoelstra, Krugerlaan 17,

Gouda.

Mr. C.W. Maris, Parkstraat 18,

Arnhem.

Mej. E. Sasse, hoek Vijverlaan,

Velp.

Allen opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose,

Den Haag.

Jhr. Mr. R.A.P. Sandberg tot Essenburg, Huize Bannink, Colmschate.
J.H.M.M. de Rode, Hasselaerspl. 10,

Haarlem.

Opg. door het Bestuur der Haarlem.
Afdeeling
Jhr. C.F.v.d. Poll, Zijlweg 24,

Haarlem.

Mr. J.C.A. Everwijn, Laan Copes 123,

Den Haag.

J.P. Nord Thomson, Van Eeghenstr. 72,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer Den Haag.
Ch.R. Bakhuizen van den
Brink,
Paul Hugenholtz, kantoor Damrak 98,

Amsterdam.

P. Mulder R.Jzn., Marnixkade 16 II,

Amsterdam.

Opg. door den heer R.W.C. Amsterdam.
Daalder,
M.I. Cozijn, Nieuwe Keizersgracht 56,

Amsterdam.

Opg. door den heer S. van Amsterdam.
Lier Ezn.,
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Chr. A. van Geuns, Jacob v. Campenstr. 66 I,

Amsterdam.

Opg. door het Bestuur der Den Haag.
Afd.
Leon B. Gompertz, Weteringschans 209,
Opg. door Mr. J.A. Levy,
H. Sluiter Jr., Sarphatipark 124 b,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer B. van Amsterdam.
Beusekom,
P. Stam, Nic. Maesstraat 31,

Amsterdam.

Opg. door mevr. A.C.
Veen-Brons,

Zaandam.

C. Loef, Overtoom 437,

Amsterdam.

D.C. Karssen, Da Costakade 64,

Amsterdam.

Beiden opg. door het Best. Amsterdam.
der Afd. (V.-U.)
G. Lambers, Sarphatiepark 93,

Amsterdam.

Opg. door den heer W.H.
Swets,
Mevr. J.v.d. Elsakker, Krommendam, Sofialaan 49,
Opg. door mevr. M.
Ledeboer-Kok,

Amsterdam.
Amsterdam.
Driebergen.

Mr. G.H.A. Grosheide Jr., Leidsche Gracht 43,

Amsterdam.

Mr. H.J. de Lange, Huize ‘De Polberg’,

Wapenvelde.

Willem Smit, Stationstr.,

Koog aan de Zaan.
Allen opg. door den heer
P.H. Stuurman,

Zaandam.

Mej. Alida C. Honig, Stationstr.,

Koog a/d. Zaan.

M. Jan Teer,

Krommenie.

C. Keg, Ged. Gracht,

Zaandam.

P. Schipper Gzn., Westzijde 148,

Zaandam.

N. Hoogwout, Bootenmakersstr. 101,

Zaandam.

J.W. Flentrop, Nieuwe Heerengr. 19,

Zaandam.

C. Dekker, Ged. Gracht,

Zaandam.

P. Bakker, Stationsstr. 72,

Zaandam.

Johan Blans, Oostzijde 59,

Zaandam.

W.J. Prins de Jong, Hoogendijk,

Zaandam.
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Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
H. Endt Pzn., Westzijde 240,

Zaanstreek.
Zaandam.

Opg. door den heer E.A.
Veen,
P.H.v.d. Goot, Westzijde,

Zaandam.
Zaandam.

Opg. door den heer Heyme Zaandam.
Vis,
R.H. de Vries, Goudschesingel 173 b,
Opg. door den heer C.A.
Muller Jr.,
Mr. Alb. Veen, Witte de Withstr. 18 a,

Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.

Jhr. W.C. Mollerus, ontvanger der Directe Belastingen, Lemmer.
Opg. door den heer A.
Wegener Sleeswijk,

Lemmer.

Mej. G. Wafelbakker, Villa Catharina,

Baarn.

Mej. E. Thomas, Villa Nova,

Baarn.

Mej. L. Klatte, Villa Alta,

Baarn.

Mej. Z. Haag, ‘Middenbosch’,

Baarn.

Allen opg. door mej.
C.M.A.v.d. Berg,
Mej. M.J. Heijtze, Prinsengracht 54,

Baarn.
Den Haag.

Opg. door den heer G.G.
Thierry.
Mr. E.L. van Emden, Laan 10 a,

Den Haag.
Den Haag.

Opg. door den heer J.A.
Roetert Frederikse,

Den Haag.
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Mr. H. de Waal, Beeklaan 462,

Den Haag.

Opg. door het Bestuur der Den Haag.
Afd.
B. Besseling, Emmastraat 5,

Den Haag.

Opg. door den heer F.M.
Knobel,

Den Haag.

J.C. Palm, Stadhoudersplein 48,

Den Haag.

H.H. Buss, Edisonstraat 41,

Den Haag.

V. Obdeyn, Obrechtstr. 365,

Den Haag.

W.H. Doorman, Corn. Speelmanstr.,

Den Haag.

Opg. door mej. M.C.
Gesner v.d. Voort,
Mej. C.G. Rasch, Celebesstr. 38,

Den Haag.
Den Haag.

Opg. door Jhr. Mr.
J.L.W.C. von Weiler,
A.J. van Schaik, Obrechtstr. 166,

Den Haag.
Den Haag.

Opg. door mej. C.-L.
Bonnet,
A.H. Gijsberts, Laan van Meerderv. 169,
Opg. door mej. Van
Emden,

Watergraafsmeer.
Den Haag.
Den Haag.

Mej. A. Romeijn, Schelmscheweg,

Oosterbeek.

Mej. C.v.d. Kloot Meuburg,

Dieren.

H. Harmens, Velperweg 10,

Arnhem.

Mej. A. Henny, Marktstr. 4,

Arnhem.

Mej. J. Holthuis, Rijnkade 24,

Arnhem.

Mej. J. Reijers, Eusebuisbinnensingel 17,

Arnhem.

Allen opg. door mej. Dr.
Joha. Snellen,

Arnhem.

Mej. Chr. Hazewinkel, Parkstr. 72,

Arnhem.

W. van Hazelen, Muurhuizen 11,

Amersfoort.

J. Mensing, Berkenweg 6,

Amersfoort.

Mej. M. Franken, Villa ‘Den Hoeck’,

Huis ter Helde.

Mej. W.L. Lichtenbelt, Catharijnesingel 22,

Utrecht.

Mej. Henriette van Arkel, Oude Gracht T.Z. 195 bis,

Utrecht.
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Joh. A. Raams, Kromme Nieuwe Gracht 38,

Utrecht.

W.G. de Haas, Sterrebosch 16 bis,

Utrecht.

U.H. Roodenburg, Oud Kerkhof 36 bis,

Utrecht.

J.C. Muller, Mariaplaats 65,

Utrecht.

L.H.v. Essen, Wittevrouwenstr. 7 bis,

Utrecht.

A.P.G.v. Mameren, Korte Jansstr. 25 bis,

Utrecht.

P. Wijngaarden, Burgstr. 54,

Utrecht.

H.J.L.v.d. Sande Bakhuijzen, Burgstr. 56,

Utrecht.

H.Ph. Wirth, Koningslaan 36,

Utrecht.

J.H.M. Beckers, Catharijnesingel 22 bis,

Utrecht.

H.C.H. Gerlings, Trans 17,

Utrecht.
Allen opg. door den heer
W.L. Nieuwenhuijsen,

P.H. van Cittert, Justus van Effenstr. 3,
Opg. door den heer H.E.
Loen,
A. van Moorsel, Achter den Dom 8,

Utrecht.
Utrecht.
Utrecht.
Utrecht.

Opg. door het Best. der
Stud.-Afd.
Prof. Niermeyer, Wilhelminapark 53,

Utrecht.
Utrecht.

Opg. door den heer E.
Smedes,
E.A. Hulst, Justus van Effenstr. 3,

Utrecht.
Utrecht.

Opg. door mej. I. Jonker,
T. Franken, Nieuwe Gracht 39,

Utrecht.
Utrecht.

Opg. door den heer L.
Moll,
Fr. Twaalfhoven, Mariahoek,

Utrecht.
Utrecht.

Opg. door den heer F.M.
Houbaer,
Mej. Alb. van Dillen, Mariaplaats 17 bis,
Opg. door den heer M.C.
Kort,
A.F. Vester,

Amersfoort.
Utrecht.
Oegstgeest.
Sappemeer.

Opg. door het Best. der
Afd. HoogezandMej. C. Brunner, Matena'spad 3,

Sappemeer.
Dordrecht.
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Mevr. A. Krings-Groenman, Egmonderstraat,

Alkmaar.

Opg. door het Bestuur der Alkmaar.
Afd.
Mej. Uta Stam,

Nijverdal.
Opg. door mej. H. Stork
H.Cd.,

J.T. de Vries, Rapenburg 51,

Hengelo.
Leiden.

Opg. door den heer G.
Engberts,

Vriezenveen.

L.S.A.M. von Römer, a/b. Hr. Ms. Wachtschip,

Den Helder.

C. Groenewegen, Stationstr. 2,

Assen.

Dr. W. Werff, Nieuwe Huizen 6,

Assen.

J.M.F.J. Latour, Torenlaan 2,

Assen.

M.H.M. Leclercq, Nieuwe Huizen 12,

Assen.

S.J. Wesselink, Markt 7,

Assen.
Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

E.B. Vis, Hypolitusbuurt 8,

Assen.
Delft.

Opg. door het Best. der
Stud.-Afd.

Delft.

A.J. Bouwens, Sloetstraat 3,

Nijmegen.

J. van Baren,

Wageningen.

A. Laan, i/firma Bloemendaal & Laan,

Wormerveer.

Opg. door den heer Heyme Zaandam.
Vis,
J.A. Vorstman, Zuiderplein 115,

Leeuwarden.

Opg. door den heer F.C.
Vorstman,

Timor.

Mr. P.J.V.M. Sopers, Peperstr. 23,

's-Bosch.

V. Rouppe v.d. Voort, Jan Heinstr. 28,

's-Bosch.

Beiden opg. door Mr. K.M. 's-Bosch.
Phaff,
Mej. H. Duynstee, St. Josefstraat,

's-Bosch.

Opg. door Jhr. C. van
Nispen tot Sevenaer,

's-Bosch.
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Buitengewone leden.
Mej. Chr. Flentrop, Bloemgracht,

Zaandam.

Mej. C. Engel, Parkstraat,

Zaandam.
Beiden opg. door mevr.
A.C. Veen-Brons,

Baron Taets van Amerongen van Woudenberg,
Oorsprongpark 1,

Zaandam.
Utrecht.

Jongelieden-Afdeelingen.
H.W.v.d. Haagen, Willemstraat 20,

Utrecht.

H.F. Wessels, Copernicusstraat 200,

Utrecht.

Mej. M. Baat v. Slangenburgh, Reinkenstr. 2),

Utrecht.

F. Corstius, Van Boetzelaerlaan 49,

Utrecht.

Mej. H. van Dam, De Ruijterstraat 44,

Utrecht.

Mej. Fr. Disselwerf, Lubeckstraat 61,

Utrecht.

Mej. B. Elias, Laan Copss van Cattenburch 71,

Utrecht.

Mej. C. Fredriks, Obrechtstraat 154,

Utrecht.

Van Galen, Copernicusstraat 124,

Utrecht.

J. van Gelder, Columbusstraat 86,

Utrecht.

A.J. van Heems, 's-Gravezandelaan 15,

Utrecht.

J.C. Hoppen, Scheveningscheweg 120,

Utrecht.

K.M. van Horssen, Anna Paulownastr. 39,

Utrecht.

C. Kloos, Badhuisweg 234,

Utrecht.

Mej. A. Koster van Grooss, v. Boetzelaerl. 49,

Utrecht.

J. Koudijs, Edisonstraat 136,

Utrecht.

C. der Nederlanden, Naaldwijkschestr. 68,

Utrecht.

H.W.L. de Santy, Obrechtstraat 431,

Utrecht.

J.J. ten Siethoff, Badhuisweg 41,

Utrecht.

Mej. C. Zepperfeldt, Copernicuspl. 2,

Utrecht.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.
A.J.D. Rouyer, Piet Heinstraat 92,

Utrecht.
Utrecht.
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Opg. door den heer D.J.
Meuldijk,

Utrecht.

Mej. Josine Geerkens,

's-Hertogenbosch.

Mej. Tecla Kramer,

's-Hertogenbosch.

Mej. Anny Cordewener,

's-Hertogenbosch.

Charles Tilman,

's-Hertogenbosch.

Jules van Mulken,

's-Hertogenbosch.

J. van Hugenpoth,

's-Hertogenbosch.

C. Piccardt,

's-Hertogenbosch.

Gerard Mettrop,

's-Hertogenbosch.

Karel Lamers,

's-Hertogenbosch.

J. van Blarkom,

's-Hertogenbosch.

v.d. Waals,

's-Hertogenbosch.

W. Verhaart,

's-Hertogenbosch.

H. Scholtens,

's-Hertogenbosch.

J. van Aalst,

's-Hertogenbosch.

K. Hoogveld,

's-Hertogenbosch.
Allen opg. door het-Best. 's-Hertogenbosch.
der Jongel.-Afd.

Mej. M.S.E. Nering Bögel, Buys Ballotstr. 36,

Utrecht.

J.H. van Someren, Oude Kerkstraat 3,

Utrecht.

H.H.A. Hartogh Heijs van de Lier, Maliebaan,

Utrecht.

C. Komen, Fred. Hendrikstraat 34,

Utrecht.

C. Brandt Jr., Justus van Effenstr. 17bis,

Utrecht.

G.J. Loggers, Palmstraat 4,

Utrecht.

Mej. T. Brink, Weistraat 128,

Utrecht.

H. Mullemeister, M.H. Trompstr. 30,

Utrecht.

O. van Bleiswijk Tierens Verhagen, Koningsl.,

Utrecht.

Mej. G. Molenaar, Korte Nieuwstraat,

Utrecht.

Mej. G.J.A. van Dijk, Schoolstraat 24,

Utrecht.

W. Rutgers, Gansstraat,

Utrecht.

Mej. W.H. des Amorie v.d. Hoeven, Mauritsstraat 15, Utrecht.
J. Brummer, Oorsprongpark 7,

Utrecht.

L.W. Reyerse, Lange Nieuwstraat 46.

Utrecht.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.

Utrecht.
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C. Berger, Kleiweg 34,

Hilligersberg.

(Wordt vervolgd).
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Portret van Admiraal de Ruijter, naar de schilderij door Ferd. Bol (Kweekschool voor de Zeevaart
Amsterdam); tentoongesteld op de E.N.T.O.S. (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op
Scheepvaartgebied).
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In 't Verleden ligt het Heden.
Of tallooze vreemdelingen herwaarts zullen komen om waar te nemen hoe Nederland
in 1913 zijn eeuwfeest viert, dat moet nog blijken. Onverschillig is het zeker niet,
schoon hoofdzaak blijft dat onze landgenooten onderling dit jaar de balans opmaken
van den staat van land en volk in verleden en in heden.
Plaatselijk zijn gedenkdagen en tentoonstellingen gehouden of in gang. Elke stad
doet wat zij kan, zonder waarneembare eenheid; redenen van praktijk of historische
herinnering gaven den doorslag voor keus van tijd en wijs. Boskoop tooide zich in
schitterende rozenpracht; Zutfen hield zijn optccht; Muiderslot richtte een
geschiedkundige, den Bosch een kerkelijke tentoonstelling in, Middelburg eene van
Zeeuwsche kleederdrachten; Arnhem geeft een openluchtspel, peil voor den stand
onzer hedendaagsche tooneelspeelkunst; Deventer een historisch juiste wedergaaf
van beleg en ontzet in 1813; den Haag bereidt een historischen optocht voor en
ontvangt een reeks congressen; het zal zijn Vredespaleis openen. Amsterdam echter
spande tot nu toe de kroon door zijne tentoonstellingen De Vrouw en E.N.T.O.S.
't Is alles degelijk werk en trekt voorbij in rustige opgewektheid. Bezienswaardig
is alles geweest of zal het zeker zijn. Veel echter is van zoo hoog gehalte, zoozeer
de vrucht van diepgaande studie, van toewijding en schoonheidsmacht, dat men de
kortstondigheid bejammert van zijn luister. Hoe jammer zal het zijn als al wat van
heinde en ver in den Bosch en Amsterdam bijeen werd gegaard tot een grootsch
geheel, zich weer ontbindt en enkel de schoone herinnering achterlaat. Wij zullen
dat het allermeest betreuren van de Historische Afdeeling in de Eerste Nederlandsche
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, de Amsterdamsche E.N.T.O.S.
Elders op de terreinen verrijzen de paleizen die bergen wat op scheepvaartgebied
op dit oogenblik het nieuwste en beste is. De historische Afdeeling echter heeft
ongewone aantrekkingskracht. Geen Nederlander, die den band gevoelt tusschen het
verleden en het heden onzer scheepvaart, moet vrijwillig het bezoek verzuimen aan
dit paviljoen van weleer Neêrlands roem ter zee.
De muren zijn behangen met oogenlust van schilderijen, van Willem van de Velde
de Jonge, van Ludolf Backhuysen, van Adam Willaerts, van Van Driest, van Abraham
Storck, van vele anderen.
d'oorlogsvloten komen
Zeeghaftig uit de zee, met nagesleepte vaan
En vlaggen, van den roof des vijands overlaân,
of zij varen uit
Tot heil der koopsteên en ten schrik der zeetirannen.

Aan alle zijden doemen op de trotsche bodems als de Eendragt, het Admiraalschip
van Van Wassenaer Obdam en de Gouden Leeuw, het Admiraalschip van Cornelis
Tromp. De Theems breidt zich voor ons uit in zijne kronkelgangen, dragende onze
zegevierende schepen, die Londen bedreigden. Cornelis de Houtman keert van de
eerste reis naar Indië terug, voorbode van de dagen dat
Ryke vloten gaan en keeren
Met al 's aardryks oogst gelaan,
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en bij een wending van den blik, treft de bedrijvigheid van walvischvaarders op Jan
Mayen, getuigende van Amsterdams aandeel in de Poolvaart.
Te midden van die glorievolle herinneringen, de beeltenissen van hen die ze
schiepen, onsterfelijke Nederlanders: Michiel Adriaenz, Maerten Harpertszoon,
Cornelis Tromp, Jacob van Heemskerk, Piet Hein...
Heb je wel gehoord van de zilvervloot,
Van de zilvervloot van Spanje...

De hoogst leerrijke, met liefde geschreven inleiding tot het Overzicht van de
Historische Afdeeling door J.F.L. de Balbian Verster, waarvan de tweede uitgave
41 kostelijke platen bevat, vertelt hoe de beide Willem van de Velde's, vader en zoon,
in hun eigen galjoot 's lands vloot volgden en De Ruijter hun een vrijpas gaf voor
vrijelijk te varen, zelfs in het gewoel van den slag.
Voor De Ruijter's heerlijk portret door Ferdinand Bol staat het wiel, dat hij als
jongen draaide in de Vlissingensche lijnbaan van heer Lampsens. En achter dat wiel,
in het midden der zaal, een schat van modellen, eenig van artistieke en historische
waarde; modellen van oorlogschepen, van Statenjachten, van hoeker en snauw, van
fluitschip en haringbuis, van galjoot en kof. De kroon spant een inzending van den
Duitschen Keizer, een buitengemeen fraai model, volkomen voorstelling van een
oorlogschip uit den tijd van De Ruijter. Niet onwaarschijnlijk is het een geschenk in
1666 door Amsterdam gegeven aan het vijftienjarige kind van Staat, later Stadhouder
Willem III, uit wiens nalatenschap het als erfstuk naar Potsdam is verhuisd. Het is
feitelijk het eenige model van een schip van oorlog, behoorende tot 's lands vloot.
In een lange rij lessenaars langs de wanden landen zee-atlassen, kaarten en
journalen, de een kostbaarder dan de andere, zestiende en zeventiende eeuwsche
meesterstukken van teekening, versiering en zeemanskunst. Eenmaal daarin verdiept
schuift de opmerkzame beschouwer slechts heel langzaam de paar honderd meter
af, waarover die uiterst zeldzame verzameling is tentoongesteld. En als hoogste
merkwaardigheid hangt afzonderlijk de kaart die aan Amerigo Vespucci heeft
toebehoord, den man aan wien Amerika zijn naam ontleent; handschrift in kleuren
op perkament.
En de journalen? Geen mooier en gezonder lectuur voor jong en oud Nederland,
dat kracht kan putten uit den moed, de volharding en de schaars overtroffen
zeemanschap onzer voorvaderen. Er liggen er hier open voor u, in oorspronkelijk
schrift, sommige zoo ongeschonden alsof wij leefden in den tijd van hun ontstaan.
Men leest en leest en leest en scheidt noode van de plek.
Toen eens Pompejus, wegens korengebrek over zee moest, maar zijn scheepsraad
niet durfde, om den
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Krijgsraad aan boord van ‘de Zeven Provinciën’ op 10 Juni 1666, naar een penschildering door W.
van de Velde den Oude. Nederlandsch Museum, Amsterdam.
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Kaart van Nieuw-Nederland, onderaan gezicht op Nieuw-Amsterdam (Nieuw York). Uit Van der
Donck: Beschrijvinghe van Nieuw-Nederland 1656. Bibliotheek der Rijks-Universiteit.
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Teekening van het schip ‘Hollandia’, 1665, door W. van de Velde. Kon. Holl. Lloyd, Amsterdam.

Czaar Peter op het IJ bij de door hem gedoopte schepen der O.I. Companie. naar een schilderij van
A Storck.
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Teekening van een gewapend koopvaardijschip, ± 1600. Eigendom van Frederik Muller & Co.,
Amsterdam
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Model van een Amsterdamsch oorlogsschip uit 1665. Uit het Museum van den Duitschen Keizer.
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storm, sprong hij aan boord en met de kreet: Navigare necesse, vivere non necesse,
liet hij het anker lichten.
Dat Navigare necesse is van verre op E.N.T.O.S. te lezen: Varen moeten wij; ons
leven is bijzaak!
Varen moeten de Hollanders! Want Holland en zee zijn één.

De Zee en het land.
Ik houd van het wilde gewentel der zee,
Ze danst met de kiel en mijn hart danst er mee;
De kiel is met wakkere zeelui bemand,
En 'k droom van de glorie, den roem van mijn land.
Ik houd van het dreunend gedaver der zee,
De zee zingt van strijd en mijn hart dat zingt mee;
Zij dondert haar loeiend hoera naar het strand,
En 'k droom van de glorie, den roem van mijn land.
Mijn trots en mijn liefde behooren die twee;
Ik kan ze niet scheiden mijn land en de zee,
Als moeder en kind zijn ze samen verwant:
De glorie der zee is de roem van mijn land.

(Onze Vloot.)
G.W. LOVENDAAL.

Inlichtingendienst over de studie aan Nederlandsche Hoogescholen.
Aan vele lezers van Neerlandia zal de ‘Inlichtingendienst over de studie aan
Nederlandsche Hoogescholen’ zeker onbekend zijn, anderen herinneren zich misschien
er vroeger wel wat over gelezen te hebben, doch vernamen er later niets meer van.
Inderdaad heeft de ‘Inlichtingendienst’ de laatste paar jaren weinig van zich doen
hooren.
Door onderlinge samenwerking der Studenten-Afdeelingen van het A.N.V. gelukte
het echter dit jaar opnieuw een commissie te vormen, wier taak het zal zijn vragen
om inlichtingen betreffende de studie aan Nederlandsche Hoogescholen te
beantwoorden. Teneinde dit zoo goed mogelijk te kunnen doen is de commissie
samengesteld uit studenten aan alle instellingen van ons Hooger Onderwijs.
Veel nut kan de ‘Inlichtingendienst’ doen. Dit is reeds gebleken in vorige jaren,
toen brieven uit Oosten West-Indië, België en Zuid-Afrika ontvangen werden, en
velen dus gebruik maakten van deze instelling van het A.N.V.
Hoeveel ouders zijn er niet in onze koloniën, die hun kinderen naar Nederland
willen zenden om hen aan een der Universiteiten, de Technische Hoogeschool, de
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool of de Veeartsenijschool te laten studeeren!
Vaak moet men daarbij afgaan op inlichtingen van menschen, die reeds lang het
studentenleven vaarwel zeiden en niet op de hoogte zijn van de veranderingen na
hun vertrek in het onderwijs aangebracht. Waar moeten de Zuid-Afrikaners
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aanklopten, die hun studie in ons land wenschen voort te zetten, maar vóór zij hierheen
scheep gaan toch graag meer zouden weten van de in Nederland gestelde eischen?
Ook voor de Vlamingen is de ‘Inlichtingendienst’ het kantoor, waar zij nadere
gegevens kunnen verkrijgen aangaande ons Hooger Onderwijs, waarmee zij jaarlijks
gedurende een tweetal weken door de Vacantieleergangen reeds eenigermate kunnen
kennismaken.
Door mededeelingen in buitenslands verschijnende Nederlandsche bladen zal de
‘Inlichtingendienst’ zich in breedere kringen bekendheid trachten te verwerven. Moge
hij in veel gevallen geraadpleegd worden; de commissie zal daarin de beste
waardeering van haar werk zien.
A.H. NOOY VAN DER KOLFF.
L e i d e n , Oestgeesterlaan 21.

Oud zeer.1)
't Is oud zeer. In de Voorreeden tot zijn Woordenschat - de 8ste druk is van 1720 zegt de Amsterdamsche geneesheer Lodewijk Meyer, ‘den Nederduitschen
Taallieveren’ rake dingen. Twee klippen zijn er volgens hem te mijden bij 't gebruik
der taal: het wangebruik der uitheemsche woorden dat men Ontaal, en het zondigen
tegen de Letterkonstige Regelen, hetwelk men Wanspraak zou mogen doopen.
Tweederhands slagt van menschen, zegt hij, waaruit deze kanker haren oorsprong
trekt. Het eerste is der gener, welke met de lieffelijkste bloemen der welsprekendheit
hunne reden meenen op te pronken, wanneer met uitheemsche woorden, die onze
taal nooit voor haar kinderen erkent heeft, zij dezelve doorspekken en zo
wondersprekers schijnen bij het onkundigh graauw, welk hunne scheeve gangen
scheevelijk nakuyerende, altemet hen zo krom en kreupel nabaauwt, dat het de
verstandigsten tot lachen doet uitbarsten. Ja zo verre holt die verdoolde en blinde
ijver vaak buiten 's baans, dat velen, op dat zij mede eenen drop uit Welsprekendheits
vlessche geslorpt te hebben mogten schijnen, die hol over bol, zonder ze te verstaan,
en onwetende, of zij te passe of te t'onpasse komen, in hunne redenen uitwerpen.
Het tweede slagh is van zulke, die voor hunne meininge en begrippen te uiten, (ô
hoon!) hunne eigene moederlijke taale, welke in rijkdom voor geenige andere de
vlagge behoeft te strijken, te arm en te gebrekkig wanen.’
Aldus schreef ‘der Medicinen Doctor’ en in zijn tijd al was het oud zeer, zoodat
het aartje naar zijn vaartje was en is gebleven. Met open oog voor natuurlijke
taalontwikkeling, plaats inruimende voor wat uit den vreemde plaats verdient, is een
der plichten van het A.N.V. in dezen lastigen strijd tegen sleur en dwarsheid, geen
kamp te geven. Geen gewoon Nederlandsch menschenkind dat niet gemeesmuild of
zich geërgerd heeft om onze kanselarijstijl; geen die een tittel van zijn polissen
begrijpt of een acte vlug kan lezen, om de vreemde woorden niet en om de ‘fraaie
toernuur’ niet.
De Commissie voor bevordering der zuiverheid van het gebruik der Nederlandsche
taal, onder voorzitterschap van Professor Verdam, heeft een Lijst samengesteld van
Nederlandsche Woorden, ter vervanging van op bureaux gebruikelijke vreemde
termen. Aan alle lands- en gemeentebureaux zijn exemplaren van de Lijst gezonden,
met een woord ter inleiding. Als men nu maar mee wil werken en bedenken, dat in
dezen een kleine overwinning op gemakzucht op den duur voldoening zal geven; het
1) Bij het verschijnen van No 17 der uitgaven van het A.N.V
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zoeken naar een goed eigen woord in plaats van een onnoodig vreemd, is een prettig
werk dat opvoedt. In de taal is niets onverschillig, evenmin als in eenig ander levend
organisme.
En nu zal zeker de Lijst verbetering behoeven. De eerste oplaag, 800 exemplaren,
die reeds bijna op is, is een proef. De Commissie hoopt en verwacht door de
gebruikers te worden voorgelicht omtrent de gebreken en leemten. Dan komt een
tweede verbeterde druk, die ook voor de leden verkrijgbaar zal zijn.
't Geldt hier dus samenwerking voor een goed doel; als die slaagt, is de weg open
voor tal van maatschappelijke kringen. Het Verbond meende dat in dezen rijk en
gemeente het voorbeeld moesten geven; zij zijn er het allernaast aan toe. Dan volgen
assuradeuren en notarissen. Zij en wij allen zondigen in velen.
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Buitenland
Juliana-dag te Sydney (Australië).
Men schrijft ons uit Sydney, d.d. 10 Mei j.l.:
Gedurende de laatste paar jaren is de emigratie van Nederland naar Australië vrij
sterk toegenomen, en Sydney telt nu reeds een niet onbelangrijke Nederlandsche
kolonie, daaronder vorscheidene min of meer talrijke gezinnen. Van onderlinge
aaneensluiting was tot dusver weinig of geen sprake, doch de

Julianadag te Sydney op Rodd Eiland.

verjaardag van ons Prinsesje schijnt daartoe den eersten stoot te hebben gegeven.
De heer J.H. Cohen Stuart, vertegenwoordiger in Australië der Koninklijke
Paketvaart-Maatschappij, nam daartoe het initiatief door alle te Sydney wonende
Nederlandsche kinderen met hunne ouders uit te noodigen tot een boottocht en
kinderpartij op Woensdagmiddag 30 April. Een zestigtal landgenooten, daarvan meer
dan de helft kinderen, gaven aan de uitnoodiging gehoor en verzamelden zich, allen
met Oranjestrikjes getooid, aan boord van een groote plezierboot, waarvan de
Hollandsche vlaggen en de Oranjewimpels vroolijk wapperden, terwijl een groot
portret van het jarige Prinsesje, met Oranjedoek getooid, in de kajuit boven de piano
was opgesteld. Onder het zingen van vaderlandsche liederen en het peuzelen van
‘appeltjes van Oranje’ ging het naar het schilderachtig gelegen Rodd Island, een
uitspanning en picnic-terrein. Hier werden een aantal wedstrijden en kinderspelen
gehouden, en zelfs een echt ‘Patertje langs den kant’. De kinderen bleken hun
Hollandsch nog volstrekt niet vergeten, en er heerschte van het begin tot het eind
een echte vroolijke Hollandsche stemming. Nadat de prijzen onder de gelukkige
winners verdeeld, en ook de andere kinderen met speelgoed bedacht waren,
verzamelde men zich aan de theetafel, en daarna werd nog een half uurtje gedanst.
Toen het eindelijk tijd van opbreken was geworden, namen achtereenvolgens de
heeren Lavaleye en Dorsman (oud-hoofdonderwijzer te Amsterdam) het woord om
den heer Stuart voor den genoeglijken middag te bedanken, en deze sprak de hoop
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uit, dat de gezellige bijeenkomst het begin mocht zijn van eene nauwere aaneensluiting
der te Sydney gevestigde Nederlanders.
Besloten werd het volgende telegram te zenden aan H.K.H. Prinses Juliana:
‘Veertig Hollandsche kinderen, feestelijk vereenigd, zenden hun Prinsesje hartelijke
gelukwenschen.’
Het plan is nu geopperd, om te Sydney eene ‘Prinses Juliana Vereeniging’ in het
leven te roepen, die ten doel zal hebben den vaderlandschen geest in het opkomende
Nederlandsch-Australische geslacht wakker te houden door middel van gezellige
bijeenkomsten, een boekerij, en, zoo eenigszins mogelijk, ook een avondcursus, waar
de kinderen kunnen worden onderricht in de vaderlandsche geschiedenis en
aardrijkskunde.

Nederlandsche belangen in Australië.
Een correspondent van de N.R. Ct. schrijft uit Sydney over de behoefte die het
Technologisch Museum aldaar heeft aan stalen van Nederlandsch porselein en
aardewerk en toont in het algemeen het belang aan der invoering van Hollandsche
kunst en nijverheid. De schrijver noemt, wat de laatste betreft o.m. papier, sigaren,
fruit, groenten. Z.i. kunnen Hollandsche denkbeelden, Hollandsch kapitaal en
Hollandsch bloed in Australië veel tot stand brengen.
Een van de groote factoren voor welslagen is de bevordering van onze scheepvaart
en ons vlagvertoon in de Australische wateren.
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Nederland
Iets over de Krant in 1813.
Tusschen de krant van tegenwoordig en die van een eeuw geleden is kwalijk een
vergelijking mogelijk. Ze neemt in het leven van het volk nu zoo ongelijk grootere
plaats in als toen, en biedt zoo onvergelijkelijk veel meer. Al dadelijk konden er
destijds vele menschen niet lezen; nu zijn ze te tellen die 't niet kunnen. Destijds las
men meer boeken; voor een groot deel der bevolking is tegenwoordig het blad, dat
dagelijks, of dat eens of tweemaal in de week verschijnt, het eenige wat men leest.
Of dit bij vroeger een vooruitgang is, zullen wij in het midden laten. Dan hebben de
kranten tegenwoordig, door hun grootere oplaag, de talrijke advertenties, het gemis
van de lasten, die een eeuw geleden en nog lang daarna op de kranten drukten, over
meer geld te beschikken om zich goed uit te rusten.
Men bedenke verder wat de draaipers voor het vlugge drukken, de spoorweg,
stoomtram, stoomboot voor den snellen aanvoer van brieven en binnen- en
buitenlandsche kranten ten gebruike van een redactie, en voor de verspreiding van
het blad, beteekenen; welk een omwenteling telegraaf en telefoon voor de aanbrenging
van het nieuws hebben teweeggebracht! En niet alleen dat wij veel vlugger van alle
voorvallen in de wereld op de hoogte worden gebracht, door de snelle middelen van
verkeer zijn ons de landen der wereld veel nader gekomen, wij stellen er meer belang
in, willen van alle staatkundige en andere gebeurtenissen van eenig gewicht hooren,
- of, in alle geval, met of zonder belangstelling, de lezer vindt alles in zijn blad
vermeld. Het buitenlandsche nieuws bekleedde in de krant van een eeuw geleden
een kleiner plaats; ofschoon, de tijd waarin men leefde, maakte dat buitenland toch
nog van bizonder belang: het gerucht van Napoleon vervulde Europa.
Ook dachten destijds de kranten er niet aan rubrieken te openen, die in vakbladen
of tijdschriften of alleen in boeken werden behandeld. Geen rubriek wetenschappelijke
of financieele beschouwingen en mededeelingen; geen rubriek voor kunst, voor
boekbeoordeeling; geen letterkundige bijdragen; en zoo veel meer niet wat wij in
onze kranten vinden.
Dit alles in aanmerking nemende, waren wij toch teleurgesteld toen wij een paar
kranten uit de dagen van 's lands bevrijding doorlazen. Wat werd er van die gewichtige
gebeurtenissen voor de krant weinig gemaakt! Men zou haast gaan twijfelen of het
volk inderdaad wel zoo blij was over het wegjagen van de Franschen en het herstel
van Oranje, waar de blijdschap zich zoo flauw of conventioneel in de bladen uitte,
als niet nu en dan uit een bericht een toon van echte vreugde klonk.
‘Al spoedig in November 1813, na de nederlaag van Napoleon’ - zoo lezen wij in
De Courant, het bekende boek van R. van der Meulen, op blz. 101 - ‘werden de
nieuwsbladen weder in hun vroegeren vorm en onder hun oude benaming uitgegeven.
Een der eerste was de Haarlemsche Courant; nauwelijks had de uitgever vernomen,
dat zich te Amsterdam een provisioneel bewind gevestigd had en te Haarlem reeds
hier en daar zich een oranje-cocarde vertoonde, of hij besloot, niettegenstaande de
Fransche bezetting nog te Haarlem lag, om de Opregte Haarlemsche Courant weder
in haar ouden vorm in 't licht te geven.... Dit voorbeeld werd niet terstond door al de
andere couranten gevolgd; sommigen verschenen eerst met den aanvang van 1814.’

Neerlandia. Jaargang 17

Nu is het mogelijk, dat de vrees voor de Fransche bezetting de Opregte Haarlemsche
ingetoomd heeft, maar heel triomfantelijk ziet dat eerste nummer van de nieuwe
reeks, van 18 November, er niet uit. Geen hoofdartikel of beschouwing van welken
aard ook. Het blad opent met een halve kolom buitenlandsch nieuws: een bericht uit
Milaan, d.d. 6 November, over den dood van dr. Araldi, secretaris van het Instituut
van Italië. Over 's mans beteekenis krijgen wij alleen te lezen: ‘De wetenschappen
en Ietterkunde verliezen in hem een man, die haar steeds gewigtige diensten bewezen
heeft. Hij draagt met zich de achting en wordt betreurd van alle geleerden en van
zijne talrijke vrienden.’ Dat zijn kenschetsende groote woorden uit dien tijd. Wij
hebben misschien weer de onze.
Dan volgen een paar berichten uit Zwitserland en een paar uit ‘Duitschland en
aangrenzende Rijken,’ - weinig belangrijks. Maar dan iets dat gretiger gelezen zal
zijn: een paar publicaties, waaruit blijkt, dat zich te Amsterdam een ‘provisioneel
bestuur’ heeft gevestigd, met mr. J.C. van der Hoop als president.
Daarmede zijn wij op de helft van de tweede kolom genaderd en is het redactioneel
gedeelte uit. Want dan volgt een mededeeling over een uitloting, waarmede de tweede
kolom en daarbij de eerste bladzijde vol is. Alleen zijn er op den rand nog eenige
kennisgevingen of advertenties gedrukt. ‘De Maire der Gemeente van Koog aan de
Zaan brengt ter kennisse van alle de daarbij belanghebbende’, dat hij aan den
meestbiedende zal aanbesteden: ‘het ophalen der asch en vuilnis in de Gemeente
vallende’. Een oesterhandelaar biedt ‘beste Zeeuwsche en Tesselsche oesters’ aan,
‘onopgemaakt à 30 Stuiv. en opgemaakt 36 St. het 100 met beste Citroensap er bij.’
En nog een advertentie. De tweede en laatste bladzijde wordt grootendeels in beslag
genomen door een ‘Prijscourant der Effecten’, een ‘Wissel-cours’ en ‘Prijzen van
Speciën’. Verder advertenties.
De Leydse Courant - eene van beteekenis indertijd - die met haar nieuwe reeks
een dag later begon, zag er ongeveer evenzoo uit: Eenig onbelangrijk buitenlandsch
nieuws, de Amsterdamsche kennisgevingen, en dan een paar van den Leidschen
maire, die eenige heeren had uitgenoodigd, met hem voorloopig de stad te besturen,
en die de burgerij mededeelde, dat het octrooi, ‘het eenig inkomen der Stad zijnde,
provisioneel moet blijven bestaan’. Verder de Prijs-Courant der Effecten (nog geen
vijftig fondsen!) en de Specie-cours, en één enkele advertentie, - daar was de
Haarlemmer beter van voorzien.
De volgende nummers bevatten al meer nieuws en het 7e nummer, van 3 December,
geeft vier bladzijden. Maar nog altijd geen eigen uiting van het blad, en belangrijke
gebeurtenissen worden met misschien benijdbare maar in alle geval verwonderlijke
kortheid weergegeven, terwijl andere van minder belang breed worden uitgemeten.
Ziehier b.v. hoe in dat nummer van 3 December in een bericht uit den Haag van 30
November de komst van den prins in ons land wordt vermeld: ‘Heden namiddag,
tusschen 5 en 6 uuren, is Zijne Doorluchtige Hoogheid de Heere Prinse Willem
Frederik van Oranje en Nassau, enz. enz. enz., in volmaakten welstand, onder het
gebulder van het Geschut en een algemeen gejuich, over Scheveningen alhier
gearriveerd en afgetreden aan het Huis van den Generaal Graaf van Limburg Stirum,
in het Voorhout; de vreugde en blijdschap zijn onuitspreeklijk groot.’ Dat is al.
Iets uitvoeriger is een bericht uit Leiden zelf, meldende dat ‘de Achtbare Regering
dezer Stad’ de wederkomst van den prins bij publicatie had bekend gemaakt. ‘De
Bekendmaking werdt door eene ontzaggelijke menigte daar toe samen gevloeid, met
geestdrift ontvangen, terwijl de lucht van een driewerf Hoezee! Oranje Boven!
weergalmde.’ Heel uitvoe-
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rig daarentegen een beschrijving van hoe Dordrecht tot den prins was overgegaan.
***
Het was zeker een merkwaardige tijd, maar het is ons hier nu niet zoozeer om de
gebeurtenissen te doen als om de wijze, waarop de tijdgenooten ze zagen of
beschreven. De schoonklinkende, welafgeronde zin, beeldrijk en overdrachtelijk;
het hooge woord, herinnering uit den tijd der rederijkers, versterkt onder den
Franschen invloed, het classicisme van den keizertijd, - de fraze was in eere.
Een Fransch voorbeeld vinden wij in een bericht uit Parijs van den 14en November,
voorkomende in de Leydse Courant van 22 November. Dien 14en November had
‘Z.M. de Keizer en Koning op deszelfs Troon zittende en omringd van de Prinsen
grootwaardigheidbekleeders, Ministers, Groot-Officieren en Groot-Adelaren van het
Legioen van eer, en van de Officieren van Z.M. dienst’, den Senaat ontvangen. ‘Z.E.
de Graaf Lacepède’ hield een toespraak: ‘Sire, - De gedachten van den Senaat hebben
steeds Z.M. verzeld, te midden der gedenkwaardige gebeurtenissen van dezen
Veldtogt. Dezelve beefde van het gevaar 't welk Z.M. bedreigd heeft. De pogingen
der vijanden van Frankrijk zijn te vergeefs ondersteund geworden door den afval
van deszelfs Bondgenoten, door voorbeeldeloos verraad, door buitengewone en
rampvolle gebeurtenissen. Z.M. is dezelve alle te boven gekomen.’
Dat was de veldtocht, waarna ons land zich kon veroorloven, het Fransche juk af
te schudden.
Dienzelfden 14en November ontving de keizerin in het paleis der Tuilerieën den
minister van oorlog, die haar twintig vaandels aanbood, ‘op de vijanden in de
veldslagen van Wachau, van Leipzich en van Hanau veroverd.’ De minister zei in
zijn aanspraak: ‘Voorbeeldelooze verraderijen hebben groote voordeelen aan de
vijanden verzorgt’ (men ziet, het ‘nous sommes trahis’ dagteekent niet van 1870);
‘zij zijn voor hen zonder roem: zij kunnen dezelve door dusdanige zegetekenen niet
ondersteunen.’
De vaandels gingen vergezeld van een korten brief van Napoleon, den 11en
November te Frankfort geschreven. Hij schreef: ‘Mevrouw en zeer waarde Gemalin,
Ik zende U twintig Vaendels door mijne Legers veroverd in de Veldslagen van
Wachau, van Leipzich en van Hanau. Het is eene hulde, welke mij aangenaam is U
te bewijzen. Ik verlange dat gij daar in eene blijk beschouwe van mijne groote te
vredenheid over uw gedrag geduurende het Regentschap, dat ik U heb toevertrouwd.
- Napoleon.’
Kort en zonder valsch gevoel. Maar nu het antwoord van de keizerin: ‘Ik ben
aangedaan over dit nieuw bewijs der aandenking en der gevoelens van mijnen
Doorluchtigen Gemaal. Alles wat hij voor mij kan doen, verdien ik door mijne
paallooze verkleefdheid voor Hem en voor Frankrijk.’
Ach, die verkleefdheid van Maria Louise aan Napoleon en aan Frankrijk!
In no. 5 vinden wij een proclamatie van A. Kikkert, vice-admiraal en
commandant-directeur der marine. Daarin roept hij mannen op voor de vloot. ‘De
bezem weêr op den mast!’ zegt hij, ‘en de wateren schoon geveegd van de Aanhangers
van eenen Veroveraar, die in de razernij zijner heete verbeelding zich onoverwinnelijk
wanende, zijn gebied tot aan de grenzen der aarde zocht uit te breiden! Herstelt de
glorie van Hollands Vlag, weleer onoverwinnelijk’ (o die hittigheid van verbeelding!),
‘weleer geëerbiedigd, maar sedert door de heilschennende handen onzer verdrukkers
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met schande bezoedeld en aan flarden gescheurd.’ Zoo gaat het nog een tijd verder,
of liever hooger. ‘De zaak van 't vaderland is de zaak van God!... Overwinning en
Glorie wachten ons! Vaderland en Oranje is onze leuze... Agttien Jaaren verdrukking
hebben ons niet doen ontaarden: het Hollandsch bloed kan niet verbasteren; het
ontvlamt weêr tot moed; het haakt weêr naar den strijd en naar nieuwe lauweren.
Snelt dan ter mijner hulpe! en komt u onverwijld aangeven aan het Kantoor van
Wapening voor geheel het Zee-Departement van Rotterdam.’
Dergelijke proclamatietaal - wij hebben meer staaltjes bij de hand - lijkt ons
tegenwoordig gezwollen, maar wij willen daarom niet aan de echtheid van het gevoel
der schrijvers twijfelen. Over het geheel heeft de stijl van dien tijd iets luid klinkends,
maar aan den anderen kant in zijn gedragenheid en deftigheid iets saais. De lezing
van een krant uit het jaar 1813 geeft wel den indruk, dat de bladen tegenwoordig
frisscher, levendiger schrijven. Daarentegen is het duidelijk, dat men een eeuw
geleden, schoon wat meer Fransche woorden gebruikende dan tegenwoordig, heel
wat zuiverder Hollandsch schreef dan de meerderheid der kranteschrijvers van nu.
Ook zou menig verslaggever van tegenwoordig bij zijn collega's van destijds een
lesje kunnen nemen in de kunst om een gebeurtenis zakelijk en bondig weer te geven.
Ten slotte nog een bericht, dat belang heeft om den inhoud. Den 9en October 1814
werd uit Brussel gemeld: ‘Vóór zijn vertrek uit onze Provinciën heeft de Souvereine
Vorst nog vier belangrijke besluiten genomen:... bij het tweede wordt het gebruik
der Nationale Vlaamsche taal, die door de Franschen bijna geheel verdrongen was,
weder aangemoedigd door de toelating in alle Stukken ter Registratie, en de bepaling,
dat de Acten van den burgerlijken stand in de Gemeenten, waar men deze taal spreekt,
daarin zullen gehouden worden; (wegens de Pleidooijen zal nader bepaald worden)...’

Nieuw leven.
Niet geheel ten onrechte wordt aan het Nederlandsche volk verweten, dat het te
weinig waarneembaren eerbied toont voor de nagedachtenis van de mannen en
vrouwen aan wie het een groot deel van zijn roem verschuldigd is. Onze steden geven
hoogen dunk van schoonheidszin in huizenbouw, aanleg van kanalen, beplantingen
met boomen; zij missen datgene wat in het openbaar getuigt van dankbaarheid aan
hen, op wie zij recht hebben trotsch te zijn. Standbeelden, monumenten, openbare
fonteinen opgericht met het doel een landgenoot te eeren, zijn naar verhouding veel
te zeldzaam.
Evenals in zooveel wat het nationale leven betreft, is ook hier verandering duidelijk
merkbaar. Rotterdam zal Oldenbarneveldt vereeuwigen; Den Haag en Dordt beiden
willen een standbeeld voor Johan de Witt. Beide steden hebben aanspraak op zulk
een gedenkteeken; Dordt als stad zijner geboorte, als bakermat van zijn geslacht;
Den Haag omdat hij daar zijn voornaamsten arbeid heeft verricht en zijn gruwelijk
uiteinde een daad van boete eischt. Het is een begrijpelijke behoefte dier stad door
openlijk eerbetoon duidelijk te bewijzen, dat het haar geschiedboek zuiveren wil van
donkeren vlek.
Niet onmogelijk zal Dordt aan Johan en Cornelis de Witt samen eer bewijzen, niet
omdat beider verdiensten gelijk staan, maar omdat in Dordt zelf hun namen
onafscheidelijk zijn.
Teneinde de herinnering aan hun dagen op leerrijke wijze te versterken, heeft
Dordt een tentoonstelling van alles wat het bij machte was bijeen te krijgen.
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In het Museum dan vindt men o.a. tentoongesteld schilderijen van Jacobus de Witt
en zijn vrouw Anna van den Corput en hun beide zoons, alle vier in de schaduw
gesteld door het prachtige portret door Nikolaes Maes van Jacob de Witt, meer
algemeen bekend door de ets van Jan Veth. Men vindt er een borstbeeld van Johannes
door Quellinus, en tal van portretten der beide broeders in allerlei teekeningen,
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JOHAN DE WITT. Ets door L. Visscher, naar de schilderij van Jan de Baen.
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alsmede een lange rij van historische prenten, waarop de gebeurtenissen uit hun
leven, maar vooral hun laatste dagen en de moordgeschiedenissen zijn vereeuwigd.
Dordt kan het huis niet meer aanwijzen waar Johan en Cornelis de Witt zijn
geboren. Enkel de plek, waar het ongeveer heeft gestaan. De zeer bezienswaardige
tentoonstelling, waar zeer veel is wat hier kortheidshalve niet kan worden vermeld,
zij ieder aanbevolen. Zij zal bij machte zijn menigeen op te wekken tot het brengen
van een geldelijk offer, zoodra Dordt en Den Haag vereenigd of gescheiden een
beroep doen op het geheele land.

Van de Afdeelingen.
Zaanstreek en de Onafhankelijkheidsfeesten.
Gedachtig aan de op de te Dordt gehouden Groepsvergadering gesproken woorden,
dat het Groepsbestuur van de Afdeelingsbesturen verwachtte, dat ze zich in verbinding
zouden stellen met de plaatselijke feestcomités voor de viering onzer
onafhankelijkheid, meende het bestuur der Afdeeling Zaanstreek niet achter te mogen
blijven en nam een werkzaam aandeel aan de feesten. De leden werden uitgenoodigd,
3 Juli 's morgens aanwezig te zijn op het plein de Burcht, waar een cantate door
Zaandamsche schoolkinderen werd uitgevoerd. Verscheidene hebben aan deze
oproeping gehoor gegeven, zoodat een talrijke stoet zich van de Burcht naar het oude
kerkhof begaf, waar de voorzitter der Afdeeling, Dr. E.C. Godée Molsbergen, enkele
inleidende woorden sprak, eraan herinnerend, hoe, terwijl, nu een eeuw geleden, het
werkzaam aandeel van de burgerij aan de bevrijding, zich bepaalde tot het in brand
steken van Fransche douane-huisjes en het inhalen van Pruischen en Kozakken,
slechts in de Zaanstreek mannen gevonden zijn, die, toen de Franschen de macht nog
hadden, het juk reeds poogden af te schudden, doch hun pogen met den dood moesten
bekoopen. Daarop. gaf hij het woord aan den heer G.J. Honig, bestuurslid der
Afdeeling, die een uitvoerig overzicht van de gebeurtenissen gaf en in zijn slotwoord
de talrijk opgekomen afstammelingen van de slachtoffers eraan herinnerde, dat ze
met recht trotsch op hen konden zijn. Daarop werden door de dochtertjes der
bestuursleden Godée Molsbergen, Honig en Van der Goot op het graf der slachtoffers
rozen gelegd, terwijl de voorzitter namens het A.N.V. een bloemstuk neerlegde.
Verder kreeg de burgemeester van Zaandam, Jhr. Mr. Elias, het woord, die de burgerij
aanspoorde, het voorbeeld dezer mannen voor oogen te houden en met een ‘leve het
Vaderland, leve Oranje, leve de Koningin’, hetgeen door allen herhaald werd, besloot.
Een muziekkorps speelde o.a. het Wilhelmus.
Op den derden feestdag, 5 Juli, ging 's middags het Afdeelingsbestuur op audiëntie
bij Czaar Alexander I en Koning Willem, die hun intocht hadden gehouden. 's Avonds
bij de Zaanverlichting op de officieele boot, zong een door het A.N.V. beschikbaar
gesteld dubbel mannenkwartet vaderlandsche liederen.

Beiaardspel in Nederland.
De Nationale Vereeniging voor den Volkszang heeft niet te vergeefs tot de
Nederlandsche klokkenisten het verzoek gericht, om op den avond van den 18en
Juni de feesten ter herdenking van 't honderd jaar geleden herwinnen onzer
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onafhankelijkheid op echt-Nederlandsche wijze in te luiden, door van de torens, waar
hunne klokken hangen, het Nederlandsche lied over de lage landen te laten klinken.
Van 34 torentransen heeft op den avond van Waterloo-dag de beiaard gespeeld; te
Middelburg zat de schrik over den brand van Vlissingen's St. Jacobstoren er nog te
veel in en kon geen toestemming voor een avondbespeling worden verkregen; Jan
Morks liet daar den volgenden dag van 1 tot 2 zijn klokken zingen. Te Enkhuizen
en Kampen maakte kermis-drukte een bespeling op den 18en Juni minder wenschelijk
en werd ze eenige dagen later gehouden. De overige klokkenspelen, een twintigtal,
zwegen òf omdat ze een handklavier en voetpedaal missen en dus niet bespeeld
kunnen worden (hun getal is zeer klein), òf omdat aan bespeling van een beter
klokkenspel in dezelfde stad de voorkeur werd gegeven, òf omdat de toestand geen
bespeling mogelijk maakte. Het aantal dezer laatsten is véél te groot en slechts bij
enkele is men aan 't werk om ze in goeden doen te brengen. Moge bij een volgende
bespeling daarin verandering zijn gekomen!
Over 't algemeen heeft de bespeling groot succes gehad. Jammer, dat in enkele
plaatsen de Nederlandsche straatjeugd zich niet op haar best toonde en in eenige
drukke steden politie en trambestuurders weinig tot een goeden afloop medewerkten.
Wat tot het welslagen zeer heeft bijgedragen: het schoone weêr.
Waarom niet de tekst der liederen onder de toehoorders verspreid? heeft men hier
en daar gevraagd. Wij kunnen verzekeren, dat de Nat. Ver. voor den Volkszang dit
een volgende maal zeer gaarne zal doen, mits... zij meer dan tot dusverre gesteund
worde.

Vlaanderen
Pastoor Hugo Verriest.
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De Vlaamsche Letterkundige Hugo Verriest hoopt 27 Aug. zijn 70sten verjaardag
te vieren.
Te dier gelegenheid zal hij op grootsche wijze door Noord en Zuid gehuldigd
worden.
Jan Toorop heeft een portret van den meester geschilderd, dat door de R.-K.
Kunstvereeniging ‘De Violier’ zal worden aangeboden. De Belgische beeld-
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houwer Jules Lagué maakt een borstbeeld van hem.
Uit het Antwerpsche letterkundige weekblad Carolus nemen wij de volgende
kenschetsing van den grooten Vlaamschen strijder over:
Ge vraagt me een artikel over Hugo Verriest, die de leermeester was van Albrecht
Rodenbach; maar wat wilt ge dat ik schrijve en dat hem waardig zij? Wat ik weet
van den Estheet, ligt vooral in de studieboeken mijns broeders: eene heele nieuwe
wetenschap gebouwd op waarheid, in tegenstelling van het valsche kraam, het werk
van oude pruiken en pedanten. Ga liever de levende kunsten na in Vlaanderen, uit
hen straalt de leer van dien schoonheidbrenger; het is des grooten zaaiers oogst: z i j n
woord in bloei.
Eerweerde Pastoor, herinnert gij u het woord dat over veertig jaar werd
uitgesproken, en dat ik op het einde van Albrecht's schrijfboek van Rhetorika
aangeteekend vind?
‘Wij 24, voor we scheiden: wij allen zullen werken voor de Vlaamsche zaak. De
waarheid is schoone, en de mensch volgt na wat hij bewondert. Dat de Vlaamsche
kampers hen doen bewonderen!’
Zijt gij tevreden, groote Zaaier? en hebben uwe apostelen goed werk verricht?
aanschouw den oogst:
Het daghet in den Oosten,
het lichtet overal!

Indien de Vlaamsche Beweging een ontzaggelijke macht is geworden, en het reuzig
lijf heeft verkregen, dat zich in harmonische schoonheid ontwikkelt, dan is het te
danken aan dien ziener, dien vuurdrager, dien ongeboeiden Prometheus, die er de
groote ziel van wierd door zijn alomvattend werk, de uitstraling van zijn leven in
duizende leerlingen die zijn apostels wierden.
Zekerlijk, vóór Verriest, bestond de Vlaamsche Beweging - zij heeft altijd bestaan,
daar het Vlaamsche volk zich in en uit den strijd heeft moeten ontwikkelen - doch
nooit was de droom in de toekomst zoo schoon als op heden; en rees de droom uit
de omstandigheden op, Verriest was het, die ons het echte doel heeft aangetoond: de
herboring van het Vlaamsche volk, als volk.
De Vlaamsche Beweging is niet meer een soort liefhebberij van Vlaamsche
Letterkunde, maar het heele Vlaamsche wezen; het leven van een Volk in kunsten
en wetenschappen, in zeden en gebruiken, in eigen aard en eigen schoonheid; het is
de ziel van een volk dat zich aan het geheele menschdom in schoonheid wil
veropenbaren.
Schouwt rond u, Vlamingen, aan wie Verriest den conventioneelen blinddoek van
vóór de oogen heeft getrokken, en zegt, ontwaart ge dat leven niet in 't innige aller
dingen die ons betreffen?
Tast naar den wortel van alle plant; onderzoekt de kern van alle vrucht; en al wat
groeit zal getuigen: e n d e o m d a t i c V l a m i n g b e n .
Is de strijd dan ten einde? Neen, voorwaar, slechts nu vangt hij ‘uit goeten’ aan.
Den grooten twijfel hebben wij in ons zelven overwonnen, en bewust van onze kracht
hoeven wij nog slechts te w i l l e n .
Wilt, Vlamingen, en de zege hoort u toe! of ziet ge niet hoe de vijanden u
bewonderend vreezen, of hoe kleinzielig zij u bevechten?
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In tijden van vertwijfeling, slaat 't oog op dien tweeden Lacordaire, zooals Albrecht
hem noemde, en zoekt of ge nergens in zijne schaduw het Bisdom van Brugge
ontwaart.
Hier nog eens rijst in edelheid het beeld van den groenen Ouderling, vol kalmen
trots en menschelijke grootheid: want
Wat schaadt of deert het hem
zoolang hij willen kan,
en, 't herte vrij, omhoog
mag in den hemel schouwen?

Doch spotten wij met geene Eerbiedweerdigheden; immers, de Vlaamsche Beweging
is het Bisdom van Brugge te veel verschuldigd, dank aan zijnen onbehendigen
wederkamp. Eens dat de eenvoudige Dorpspastoor zijn hoofd ter ruste zal hebben
neergelegd, dan zal het Bisdom doen luiden met al de klokken om hulde te brengen
aan hem, dien het in zijn leven niet zal hebben miskend om te miskennen, maar uit
vrees voor de geniale macht die uit hem straalde.
Was dit ook het geval niet met Guido Gezelle?1)
Werd hij niet openlijk en onderduims vervolgd en gelasterd in Vlaanderen, dat
toen een woestenij nog was, alwaar hij 't nieuw geloof kwam verkondigen, en taal
en dichtkunst uit het doopsel hief van den Jordane van zijn hert?
Moest hij nog leven - nu dat de Vlamingen zich bereiden om den Vlaamschen
Messias dankbare hulde te brengen - dan zou de Meester die uw leeraar was, o
Verriest, met fierheid zich buigen voor U, in wien onze geheele stam al zijn behagen
schept. Immers de Vlaamsche Beweging van heden heeft zich ontwikkeld uit de
Blauwvoeterij,2) en deze is uit den geest van Hugo Verriest ontstaan, gelijk de
gewapende Minerva uit het brein van Jupiter.
Vlaanderen staat als eene rots, zegt men, hoewel er in Vlaanderen geene rotsen
zijn, en 't is jammer, al waar het enkel om er de beeltenis van Verriest in te kappen,
als toonbeeld van den Vlaming, om dusdanig alle eeuwen te trotsen.
FERDINAND RODENBACH.

Het geval te Gent op 22 Juli.
Dien dag deed Koning Albert zijn blijde intrede te Gent en f e d e z e r
g e l e g e n h e i d , zoo luidden de berichten, zou door het Parijsche tooneelblad
‘Comoedia’ een concert van Fransche muziek worden ingericht in het Groote
Feestpaleis van de Wereldtentoonstelling. Tusschen twee nummers in weerklonk in
eens van op de bovenste gaanderijen ‘De Vlaamsche Leeuw’, aangeheven door een
groep Vlaamschgezinden, die echter niet talrijk genoeg was om te beletten dat zij
door de toegeschoten Vlaamsche politie-agenten en Vlaamsche
tentoonstellingbewakers, geholpen door Vlaamsche politiehonden, de zaal werden
uitgedreven, tot groote voldoening van het in overgroote meerderheid Vlaamsche
publiek, dat niet anders kon doen dan goedkeuren, dat de luidkelige verstoorders van
1) Vele geschriften verwantschappen heden Hugo Verriest met Guido Gezelle en Stijn Streuvels:
Verriest is met geen van beiden familie, maar Stijn Streuvels, of beter Frank Lateur, is de
neef van Guido Gezelle.
2) Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij, door zijn broeder: Ferdinand Rodenbach (twee
deelen), thans aan verminderden prijs. Uitgever, S.L. van Looy, Amsterdam.
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hun kunstgenot, die het zoo erg den schrik op het lijf hadden gejaagd, zoo hardhandig
werden bejegend.
Ziedaar in enkele woorden de feiten. Het geval, hoe kon het anders, heeft opzien
gebaard, en ook in zekere Vlaamsche kringen, afkeuring verwekt. Men kan
verschillend oordeelen over de ‘wijze’ waarop die groep Vlaamschgezinden uiting
aan haar gevoelens heeft gegeven, maar, eerlijk gesproken, het verwondert ons dat
een dergelijke betooging al niet veel vroeger heeft plaats gehad. Vlamingen zijn
lankmoedige menschen, die zich niet één, maar tien klappen in het gezicht laten
geven, alvorens zij een gebaar zullen maken om terug te slaan.
Laten wij de rollen eens even omkeeren en veronderstellen, dat men in 1905,
tijdens de Wereldtentoonstelling te Luik, alle uitingen van Waalsche of Fransche
kunst stelselmatig had gebannen en het leeuwenaandeel aan Nederlandsche,
Vlaamsche of Duitsche kunst had geschonken. Laten wij daarbij dan nog
veronderstellen, dat de te Luik gehuisveste Vlamingen bij Duitschland hadden
aangedrongen om zoo schitterend mogelijk op die tentoonstelling uit te

Neerlandia. Jaargang 17

182
komen en dat een Rijksminister, om de leden van den Reichstag te bewegen hem de
credieten voor 's lands deelneming te verleenen, zou verklaard hebben, dat het hier
een echt Germaansch of Duitsch werk gold, dat het aldus mogelijk zou zijn om den
Germaanschen of Duitschen invloed te Luik te versterken.
Zou men werkelijk denken, dat de Luikenaars zoo maar zonder morren zich bij
dergelijke beleedigingen zouden hebben neergelegd, dat niet heel de bevolking, in
een opwelling van Waalsch-nationale trots, in opstand zou zijn gekomen en hun
stadgenooten, die zich aan zoo een onkieschheid zouden hebben schuldig gemaakt,
met een bad in de Maas zouden bedreigd hebben, die ook eens vloeide voor den man,
die de plaats van bestuurder van het Luiksche Conservatorium had aangevraagd en
die in de oogen van de Luikenaars als een Vlaamschgezinde had gegolden? Heel de
Belgische pers, de Vlaamsche inbegrepen, zou de houding der Luikenaars hebben
goedgekeurd.
Maar nu hebben wij integendeel gezien dat Vlaamsche bladen en Vlaamsche
vereenigingen het noodig gevonden hebben dit optreden van de Vlaamschgezinden
te laken; en dit had gevoegelijk achterwege kunnen blijven. Op zijn allerhoogst had
men den vorm en het oogenblik van de betooging kunnen afkeuren, maar die afkeuring
had ook niet verder mogen gaan en had zich in de allereerste plaats dienen te richten
tot degenen die door hun gedragslijn een betooging hadden uitgelokt en, laten wij er
zelfs bijvoegen, noodzakelijk gemaakt.
Welhoe! Het Vlaamsche volk wordt voortdurend gehoond door het bestuur van
de Gentsche tentoonstelling. Het verdrag, dat verleden jaar met het Vlaamsch Comiteit
der tentoonstelling gesloten is, wordt op de beleedigendste wijze met de voeten
getreden; de ‘vulgarisateurs’ hebben de hulp van Frankrijk ingeroepen om den strijd
tegen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te voeren; een Fransche minister
deinst er niet voor terug om dat openlijk in de Fransche Kamer te bekennen; een
vreemde mogendheid bemoeit zich dus met de inwendige aangelegenheden van ons
land en, zooals in de middeleeuwen, zijn het de hedendaagsche Leliaarts die Fransche
hulp gaan vragen om de Vlaamsche kultuurbeweging te helpen bevechten. Belgische
overheidspersonen, bestuurders van de Gentsche tentoonstelling krommen hun rug
voor der buurman uit het Zuiden en vleien hem op een wijze die aan het walgelijke
grenst, waaraan alle fierheid vreemd is, waaraan zelfs het eerste begrip van
Belgisch-nationale trots ontbreekt; alle uiting van Vlaamsche kunst wordt in het
Vlaamsche Gent onderdrukt of onmogelijk gemaakt. Het Vlaamsche volk wordt
dagelijks getergd en behandeld als iets minderwaardigs. En het zou wel het lafste
volk der wereld geweest zijn, indien het daartegen niet in verzet was gekomen. Dit
verzet is zelfs veel te gering geweest. Heel de bevolking van Vlaanderen had moeten
opstaan om te protesteeren tegen zoo een verregaande bemoeizucht van Frankrijk
met zaken die België alleen en niemand anders aangaan; en zelfs iedere rechtgeaarde
Belg, hetzij Waal of Vlaming, die vond dat België nog niet rijp is om een aanhangsel
van Frankrijk te zijn, eerst door den geest, om het dan later in werkelijkheid te worden,
had zich bij dat verzet moeten aansluiten.
En in plaats van die beweging te laken had men in scherpe bewoordingen al
degenen moeten hekelen die door hun handelwijze aanleiding daartoe hebben gegeven.
Zij was niet gericht tegen Frankrijk, noch tegen de Fransche taal, noch tegen de
Fransche kunst; zij had alleen tot doel om te toonen dat nog niet alle Belgen als
knechten van Frankrijk verlangen te worden beschouwd, dat nog niet alle Belgen
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met Frankrijks bemoeizucht gediend zijn en dat nog niet alle Belgen de
anti-Vlaamsche handelwijze en de kruipende houding van het Gentsche
tentoonstellingsbestuur ten opzichte van Frankrijk goedkeuren.
Indien men op den ingeslagen weg moest voortgaan, dan is het te verwachten en
te hopen, dat het verzet daartegen sterker en algemeener zal worden en dat het incident
van den 22sten Juni j.l. slechts een klein begin geweest is. Aan Frankrijk en aan onze
Franskiljons dient te worden bewezen, dat ons land nog niet geneigd is om een
Fransch departement te worden en indien er ook al in België een aantal personen
worden aangetroffen die niets beters zouden verlangen, dan moet aan dezen worden
getoond, dat juist de Vlaamschgezinden de echte vaderlanders zijn, die voor België
een geheel zelfstandige ontwikkeling wenschen, zonder de weldadige invloeden van
waar zij ook komen te willen weren.
Een eerste gevolg van de bewuste betooging is ongetwijfeld de houding van
burgemeester Braun van Gent ten opzichte van den ontworpen Hoogeschooldag van
10 Augustus. Het is te hopen, dat de Vlamingen dezen kaakslag zullen weten te
beantwoorden zooals het behoort en dat zij daarin de noodige kracht zullen putten
om hun Vlaamschgezinde overtuiging te sterken. Niets is immers zoo goed voor een
beweging als tegenwerking, niets kan immers een beweging meer opzweepen dan
de pogingen om deze te onderdrukken! En op het verbod van den heer Braun had,
naar onze meening, onmiddellijk een antwoord dienen gegeven te worden, door de
drie wetenschappelijke Vlaamsche Congressen welke einde September te Gent zullen
plaats hebben, òf wel niet te doen doorgaan, òf wel ze elders dan te Gent te houden.
Het is op het oogenblik ongelukkiglijk nog maar al te waar, dat de Vlamingen veel
te weinig de beleedigingen voelen die hun worden aangedaan. De handelwijze van
den heer Braun had een algemeene beweging van verzet moeten uitlokken over heel
Vlaanderen, zooals al het gebeurde te Gent het had moeten doen. Helaas! er is daarvan
veel te weinig te bespeuren. En juist omdat de Vlamingen zoo moeilijk in beweging
te brengen zijn, kunnen de vijanden van onze beweging zoo driest optreden.
Bij de protestaties die den 22sten Juni zijn opgegaan, en die eigenlijk reeds vroeger
hadden moeten gehoord worden, op het oogenblik zelf dat het eerste kenteeken van
Fransche inmenging, van slaafsche onderworpenheid of van miskenning der
Vlamingen was te zien geweest, had heel de Vlaamsche bevolking van Gent zich
dienen aan te sluiten. En de kleine groep die het gewaagd heeft om de stem der
rechtmatige verontwaardiging en der zelfbewuste eigenwaarde te doen weerklinken,
heeft één ongelijk gehad, en wel dat zij, in plaats van enkele tientallen of enkele
honderden, niet enkele duizenden sterk was.
Het moet nu eens voor goed gedaan zijn, dat Frankrijk ons land als een wingewest
blijft beschouwen en dat de Franschgezinden heer en meester in Vlaanderen spelen.
Indien een aantal vermuilezelde Vlamingen en Walen een aanhechting aan Frankrijk
als een ideaal beschouwen, dan moeten de Vlamingen hun toonen, dat dit niet hun
ideaal is, en indien men het denkbeeld ingang wil doen vinden, zooals het in den
laatsten tijd al meer en meer gebeurt, dat de band die Vlamingen en Walen met elkaar
moet vereenigen en die den grondslag van de Belgische eenheid moet vormen, de
Fransche taal en de Fransche beschaving is, dan moeten de Vlamingen duidelijk doen
blijken, dat zij een eenheid op zoo een grondslag gesteund verre van zich werpen.
Bezoekt onze inzending op de
Gentsche Wer eldtentoonstelling
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Koning Albert bij de uitstalling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Vrijdag 6 Juni, in den namiddag, bracht Zijne Majesteit Koning Albert, een bezoek
aan de Nederlandsche Afdeeling in de Wereldtentoonstelling te Gent, en daarin, aan
de uitstalling van ons Verbond, waar zich bevonden, om het bestuur van Groep België
te vertegenwoordigen: Mr. Thelen, voorzitter van de Groep, de heeren J. Kesler en
Meert, secretaris.
De Commissaris-Generaal, de heer Stuart, bracht Zijne Majesteit met een kort
woord op de hoogte van de bedoeling: veraanschouwelijking van de uitgebreidheid
van het Nederlandsch taalgebied en van de levenskracht van onze taal door
onomstootelijke bewijzen: duizenden bladen en tijdschriften uit Noorden
Zuid-Nederland, Zuid-Afrika, Vereenigde Staten, Nederl. Antillen, Suriname,
Oost-Indië, Argentinië, Duitschland, Frankrijk.
Toen de heer Stuart de aandacht van Zijne Majesteit vestigde op den krantenwand
van Vlaamsch-België, bedekt met honderden koppen van Vlaamsche bladen, zei
Koning Albert in 't Nederlandsch: ‘Zij zijn zeer talrijk.’ Toen boog hij zijn lange
gestalte over onze tafel om de foto's, die ons stamleven opluisteren, te bezichtigen
en nam, na een vluchtig overzicht van de uitstalling afscheid met: ‘Het is zeer
belangrijk.’
Binnen den korten tijd, dien Zijne Majesteit bij ons doorgebracht heeft, stond zijn
verfranschte omgeving vóór eene verrassing.
O.a. stond de secretaris van de Association flamande pour la vulgarisation de la
langue française vlak vóór een plakkaat, waar hij niet nevens kon kijken.
Frères Wallons.
Frères Wallons! Que de fois ne vous à-t-on ressassé ce cliché: ‘Le flamand n'est
pas une langue.’ Consultez votre bon sens. Vous voyez ici quelques milliers de
périodiques paraissant en langue néerlandaise dans la Belgique flamande, aux
Pays-Bas, Indes Orientales, Guyane, Antilles Néerlandaises, Etats-Unis d'Amérique
(Argentine 1, France 1, Allemagne 1), Afrique du Sud: Cap, Orange, Natal, Transvaal.
- Le tirage de beaucoup de ces periodiques dépasse les 100.000 ex. - Le tirage des
893 periodiques de Belgique dépasse hebdomadairement de beaucoup le million.
Consultez votre bon sens: Est ce une langue, celle dans laquelle paraissent
hebdomadairement ces millions de périodiques?
Il y a encore ce cliché: Le flamand et le néerlandais n'est pas la même chose...
Consultez votre bon sens. Vous voyez près de vous la Vo l k s s t e m d'Alost, la
Vo l k s s t e m de Prétoria, Transvaal, la Vo l k s s t e m de De Pere, Wisconsin, Etats
Unis d'Amérique. Demandez au premier paysan flamand que vous voyez à côté de
vous s'il comprend ce que disent ces feuilles. - A deux pas d'ici vous voyez l'étalage
de M. Van Dishoeck, de Bussum, Hollande, l'éditeur de nos écrivains flamands
renommés: Cyriel Buysse, Styn Streuvels, Guido Gezelle, Maurits Sabbe, Herman
Teirlynck, Karel van de Woestyne, De Cneudt, G. Vermeersch etc. goutés par la
Néerlande intellectuelle... dans une langue qui n'existe pas!!!
A l'école Boer de Humpata, Angola Portugais, la petite Marie Robertse récite à
une distribution de prix le poème de Z i e k e J o n g e l i n g de notre Jan van Beers
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et son frère Daniël le poème We e n e n du même auteur. Que dit votre bons sens,
frères Wallons?
Le fait est que vous êtes bernés par Beulemans, par des politiciens sans vergogne
et par des gens qu'aveugle la haine racique. Vous verrez bien que la presse qui vous
berne passera soigneusement sous silence cette exposition de l'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 .
Een ander plakkaat luidde:
‘Le flamand est une langue condamnée à disparaitre.’
C'est entendu.
En 1786 l'Anglais James Shaw, qui a fait un séjour dans les Pays-Bas Autrichiens,
mais qui ne connait pas cette langue et a du s'en rapporter à d'autres, fait déjà cette
prédiction:
‘It is likely that in another century no other language than the French will be spoken
in this country. - Dans un siècle plus d'autre langue ne se parlera dans ce pays que
le français.’
Il y a de cela 126 ans. La Belgique avait à cette époque 2.000.000 d'habitants dont
mettons 1.000.000 de Flamands.
En 1846 le premier recensement linguistique fait connaitre que 2.471.000 Belges
parlent habituellement cette langue.
1.827.000 Belges parlent habituellement le français.
D'après le recensement de 1910 3.832.000 Belges parlent le plus fréquemment le
néerlandais et 3.183.000 le français.
Depuis l'époque de Shaw le nombre des Belges de langue néerlandaise a quadruplé
malgré l'émigration de 600.000 de Flamands dans le Nord de la France et 400.000
dans les provinces Wallonnes.
Donc: L e f l a m a n d s e m e u r t .
Pour un moribond c'en est un qui se porte assez bien.
Een derde:
Le mouvement se prouve en marchant.
En 1840 il y avait 25 journaux en Belgique parmi lesquels a u c u n en langue
néerlandaise.
En cette année aucune feuille ne paraît en cette langue dans le Limbourg.
Dans la Flandre Orientale paraissent

8 feuil.

Dans la province d'Anvers paraissent

5 feuil.

Dans la Flandre Occidentale paraissent

3 feuil.

Dans le Brabant 1 seule.
Tout ensemble 17 feuilles.
En 1851 il y en a 59.
En 1855 il y en a 72.
En 1899 il y en a 33 quotidiens, 330 hebdomadaires.
En 1913 il y en a 893 périodiques de tout genre (et peut être plus).
Le Flamand se meurt.
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Deze kaarten, met de afbeelding van het Nederlandsch Paviljoen, zijn in het
Secretariaat van Groep België verkrijgbaar tegen fr. 2 de 100 exemplaren.

Postzegelafdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van: M. Cresens-Uytten hoeven, Diest; Mr.
Thelen, Brussel; Enno van Gelder, Amsterdam; Dr. A. van Gijn, Den Haag;
Oudschans Dentz, Paramaribo; Studenten-Afdeeling, Amsterdam.
- Naar wij vernemen worden vertegenwoordigers van het Alg. Nederl. Verbond en
leden in het buitenland lastig gevallen om postzegels.
Wij moeten mededeelen, dat al wat men aldus zenden zal ten nadeele is van de
P o s t z e g e l a f d e e l i n g en moeten daarom verzoeken, dat al wie postzegels
verzamelen kan en wil voor een goed doel, het best die afstaat aan de
Postzegelafdeeling, door die te zenden aan
H. MEERT,
Secretaris van Groep België.
Spiegelstraat 20, Gent.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.
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Oost-Indië.
Van 't Groepsbestuur.
In de bestuursvergadering van 24 Mei kwamen o.a. de volgende punten ter sprake:
I. Motie van de Afdeeling Semarang om er bij het Hoofdbestuur op aan te dringen,
dat dit pogingen in het werk stelle, dat Nederland in de internationale commissie van
1913 tot voorbereiding van de IIIde Vredesconferentie worde vertegenwoordigd door
Professor Van Vollenhoven.
De voorzitter deelt mede, dat Professor Van Vollenhoven reeds zitting heeft in
genoemde commissie, waarom wordt afgezien van het doorzenden der motie.
II. Medewerking der Afdeelingen bij de voorbereiding en viering van de
onafhankelijkheidsfeesten.
De Afdeelingsbesturen zullen de betrokken Residenten in overweging geven een
of meer bestuursleden zitting te doen nemen in de feestcommissies.
III. Bijdragen der Afdeelingen voor Tropisch Nederland.
Besloten wordt de aan de Volksleesgezelschappen tot dusver kosteloos verstrekte
exempl. voortaan te doen betalen.
De aandacht der Afdeelingsafgevaardigden wordt gevestigd op de mogelijkheid
tot inzending van geschikte bijdragen voor den inhoud van het tijdschrift en de
opneming van mededeelingen van de Afdeelingsbesturen.
Na afloop der vergadering bleef men nog eenigen tijd zeer gezellig samen.
In

Tropisch Nederland No. 6
trok vooral onze aandacht een artikel van R.v.I., getiteld S t u d i e i n N e d e r l a n d
v a n o n b e m i d d e l d e I n d i ë r s , waarin er op gewezen wordt, dat er thans
verschillende fondsen zijn, die alle min of meer hetzelfde beoogen op dat gebied,
maar dat er veel voor te zeggen zou wezen, indien er samenwerking tusschen die
fondsen bestond, ook op geldelijk gebied. Schrijver denkt zich verbetering door
middel eener centrale commissie voor het steunen van in Nederland studeerende
Indiërs, met behoud echter van de verschillende thans bestaande fondsen, die het
best de behoefte kennen van hen wier belangen zij willen bevorderen; hij meent, dat
het Groepsbestuur in Indië den stoot zou kunnen geven tot het oprichten van zoodanige
commissie. Ook wijst schrijver er op dat in Nederland vooral vereenigingen zijn
opgericht u i t s l u i t e n d om Inlanders bij hun studie te helpen. ‘Vooral in deze zegt hij - is het maken van onderscheid op grond van iemands ras in hooge mate
ergerlijk. Als een jongen hulp noodig heeft om in de wereld vooruit te komen en die
verdient, dan hoort hij die te krijgen, onverschillig of hij is Europeaan, Chinees,
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Javaan of Menadonees. En niet alleen een jongen! Ook aan meisjes zou ik gaarne
steun verleend zien voor studie in Nederland.’
In de rubriek I n d i s c h e b e l a n g e n , waaronder het evenbedoelde artikel is
opgenomen, treffen wij nog aan eenige beschouwingen van Uitkijk over R e g e e r i n g
e n S.I., waarin tot de slotsom gekomen wordt: ‘noodig is in tijden als deze een open
oog voor het nut van vooruitgang, ontwikkeling en hervorming, maar noodig is óók
een nauwlettend waken voor een ordelijken, geleidelijken, vreedzamen
ontwikkelingsgang.’
Van den verderen inhoud vermelden wij: het slot van C.S.' artikel E e n
w e r e l d t a a k v o o r N e d e r l a n d in No. 5 aangevangen; voorts een zeer beknopt
overzicht van Prof. Hesseling's beschouwingen over het verdwijnen van d e
N e d e r l a n d s c h e t a a l o p C e y l o n en eene samenvatting, onder den titel d e
verspreiding van onze taal onder de inlandsche bevolking,
van een artikel in het Soerab. Hbld.
Onder O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n wordt door H. de lof van de
Rotterdamsche haven-uitbreiding, in vergelijking met andere Europeesche havens,
bezongen en in verband daarmede gewezen op de verbeteringen, die ook in Indische
havens in gang of te verwachten zijn.
De rubriek K u n s t e n We t e n s c h a p p e n bestaande ditmaal uit een historische
schets en boekbespreking en het gewone M a a n d o v e r z i c h t besluiten het nummer,
dat ook nog ettelijke Verbondsmededeelingen bevat, die ten deele reeds in het
Juli-Neerlandia-nr. werden opgenomen.

Koloniale tentoonstelling te Semarang in 1914.
Semarang - aan de noordkust van midden-Java en van alle zijden per spoor of over
zee te bereiken; een uitnemend uitgangspunt voor een prachtigen tocht door
midden-Java, dichter dan eenige andere plaats van aanbelang bij de bouwvallen der
Hindoetempels; eene gestadig vooruitgaande handelsplaats met een dichtbevolkt
achterland; - Semarang zal in 1914 eene tentoonstelling te aanschouwen geven,
waarin de vooruitgang van Indië, gedurende de laatste tien jaren vooral, in beeld zal
worden gebracht.
Van koloniaal beheer, landbouw, nijverheid, handel en verkeer in alle vertakkingen
zal er een overzicht gegeven worden; maar tevens zal de tentoonstelling gelegenheid
bieden, die nijverheid en die gemaks- en weelde-artikelen te aanschouwen, welke
Indië nog niet of weinig kent.
Bezoekers zullen er dus kunnen waarnemen, hoe ver Indië het in alle takken van
beheer en bedrijf heeft gebracht; de inheemschen zullen er een inzicht kunnen krijgen
van hetgeen zij nog behoeven of waarmede zij hun voordeel kunnen doen.
Passende en ruime gebouwen zullen gelegenheid geven alles onder te brengen,
wat onder dak moet aanschouwd worden, als machineriën, meubels en nog veel meer;
uitgestrekte en gunstig gelegen terreinen worden gereed gemaakt voor het
tentoonstellen van verschillende cultures en haar bewerking. Voor afleiding en
vermaak zal evenzeer worden gezorgd.
Af te leiden uit de berichten, die over deze tentoonstelling worden verspreid, o.a.
in de Indische Mercuur - waaraan dit beknopte overzicht ontleend is - wordt deze
wereld-kermis groot opgezet en zal zij veel vruchten kunnen afwerpen aan handel
en nijverheid, landbouw en wetenschap. Wat haar inzonderheid nog belangrijk maakt
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is het feit, dat, uit hetgeen te Semarang ten toon gesteld wordt, een keuze zal worden
gedaan voor de Nederl. koloniale inzending op de Wereldtentoonstelling te San
Francisco in 1915 te houden.
Een uitgebreide commissie in Indië en eene in Nederland behartigen hare belangen.
Het Secretariaat van het Nederlandsche Comité, gevestigd Jan van Nassaustraat 93,
te 's-Gravenhage, is bereid alle inlichtingen te verschaffen.

De omgangstaal in de Duitsche koloniën.
In een der laatste nummers van het Koloniaal Weekblad troffen wij eenige
mededeelingen aan, omtrent het gebruik van inheemsche talen in de Duitsche
koloniën; ontleend aan een artikel in de Deutsche Kolonialzeitung.
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In Togo, de modelkolonie, wordt op de scholen, behalve de taal van 't land geen
andere dan de D. taal onderwezen, terwijl in het verkeer met de inboorlingen het D.
spreken krachtig bevorderd wordt.
In Kameroen, waar 't neger-engelsch in zwang is gebracht door negersoldaten uit
Liberia en Sierra Leone, wordt gestreefd naar het vervangen van dit verknoeide
Engelsch door de D. taal.
Hoewel D. Zuidwest-Afrika bevolkt is met 15.000 blanken, waarvan 12.000
Duitschers zijn, is daar toch het ‘Hollandsche dialect’ van Zuid-Afrika de omgangstaal
geworden met de gekleurde bevolking. De D. Kolonialzeitung meent, dat hier door
Duitsch onderwijs in alle scholen voor inlanders en door het gebruik van die taal in
alle gezinnen van Duitschers, dit ‘slechte Hollandsch’ moet worden vervangen.
Voor D. Oost-Afrika waar het Kisoeaheli, de lingua-franca van een groot deel van
midden-Afrika, voorshands onmisbaar is, wordt aanbevolen aan de inlanders ook
het Duitsch te leeren.
Door den Gouverneur van het Schutz gebiet van de verre Zuidzee, waar 't
neger-engelsch evenzeer begint door te dringen, doch het D. nog geen vorderingen
heeft gemaakt, wordt er naar gestreefd in dien toestand verandering te brengen.
In Kiaoetschoe eindelijk wordt de strijd tegen de Engelsche taal in de Chineesche
scholen aangevangen.
In 't algemeen beveelt de D. Kolonialzeitung den Duitschers aan, de inheemsche
taal der kolonie te leeren, en verder tot den regel te komen: m e t d e n m i n s t
o n t w i k k e l d e n d i e n s t a a l , maar, d e m e e r o n t w i k k e l d e d e r
inheemschen leere Duitsch.
In Nederlandsch Oost-Indië wordt door velen hetzelfde gezegd met betrekking tot
het Nederlansch.

Een eeuw van koloniaal beleid.
Dr. H. Blink wijdde nagenoeg de geheele Juliaflevering van zijn maandschrift
V r a g e n v a n d e n D a g aan Oost-Indië.
In een negentig bladzijden schetst hij eerst, zeer beknopt, de Oost-Indische
Compagnie in hare daden en in hare aanrakingen met de inlandsche bevolking; en
slaat hij vervolgens een terugblik op de achter ons liggende eeuw (1813-1913),
waardoor hij gelegenheid vindt den vooruitgang in de intellectueele ontwikkeling
en in de economische toestanden, gedurende de laatste 15 à 20 jaren vooral, te
schetsen.
Wie in beknopten vorm een overzicht wil hebben van de toestanden in onze Oost,
op velerlei gebied, voorheen en thans, verzuime niet met dit gelegenheidsgeschrift,
waaraan toch veel studie en lectuur ten grondslag ligt, kennis te maken. Wij hopen
dat dit leerzame overzicht vele lezers zal trekken.

Volksvoordrachten over Indië.
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wenscht in den
winter 1913-'14 - evenals het dit met goeden uitslag in den afgeloopen winter deed
- weder volksvoordrachten met lichtbeelden over Indië te doen houden.
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Het heeft zich daartoe gewend tot het Hoofdbestuur der Vereeniging Oost en West,
ten einde opgave te erlangen van bij dat bestuur bekende, daarvoor geschikte, met
Indië en Indische toestanden bij ervaring vertrouwde personen, die de gave des
woords bezitten, en als spreker in die volksvoordrachten zouden willen optreden.
Nadere inlichtingen, ook omtrent te geven vergoeding, en met betrekking tot de
regeling der te vertoonen lichtbeelden worden verstrekt door den secretaris van het
Hoofdbestuur der Vereeniging Oost en West, kantoor Heulstraat 17, 's-Gravenhage.
In het Koloniaal Weekblad No. 27 van 4 Juli 1913, waaraan het vorenstaande
ontleend is, werd meer omstandig over dit voornemen bericht.

Nederlandsche onderwijzers naar Indië.
Wij vestigen de aandacht op een artikel ‘Wa a r o m n i e t n a a r I n d i ë ’,
opgenomen in de N. Ct. van 10 Juli j.l., tweede avondblad, omdat daaruit blijkt in
welke gunstige omstandigheden de onderwijzers zich daar veelal bevinden, volgens
de inzichten van een man van het vak. Ook op grond van het redactioneele onderschrift
van de N. Ct. achten wij algemeene kennisneming van dat artikel, in
onderwijzerskringen, wenschelijk.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche Brieven.
XII.
Pretoria, 30 Juni.
Dr. J.W.B. Gunning. †
Vandaag juist een week geleden is hier na een lang
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durig lijden overleden, Dr. J.W.B. Gunning, directeur van den Dierentuin en het
Transvaalsche Museum. Dr. Gunning was de zoon van wijlen Professor Gunning
van de Leidsche Universiteit en had in Holland en Duitschland in de geneeskunde
gestudeerd. Hij kwam in 1883 in Zuid-Afrika, waar hij achtereenvolgens de
geneeskundige praktijk uitoefende in de Kaap en in den Vrijstaat. Het leven in de
kleine plaatsen bevredigde hem echter niet. Hij vond er geen uitweg voor zijn groote
werklust en geestkracht. Die kon hij eerst volkomen laten vie-
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ren toen hij in 1896 benoemd werd tot directeur van het Transvaalsche Museum,
waaraan hij in 1898 een dierentuin verbond. Thans zijn dit Museum en die dierentuin
modelinrichtingen, waarin veel merkwaardigs wordt bewaard en die den trots
uitmaken van de Transvalers.
De Fransche, zoowel als de Hollandsche Regeering hebben de zeker zeer groote
verdiensten van Dr. Gunning erkend en hem geridderd. Maar de lezers van Neerlandia
zullen met meer belangstelling vernemen, dat Dr. Gunning, trots zijn drukke
werkzaamheden, toch nog tijd heeft kunnen vinden om te werken in het belang van
het Hollandsche element. Niet alleen dat de beide inrichtingen aan welks hoofd hij
stond, volkomen tweetalig waren; maar ook als voorzitter van verschillende
vereenigingen heeft hij kunnen werken voor de handhaving van de Hollandsche taal.
Hij was voorzitter der Nederlandsche Vereeniging, een groote ondersteuner van
Hollandsch Mannenkoor en de Nationale Club, en waar men bij hem aanklopte in
het belang van de Hollandsche taal of de Nederlandsche kolonie, daar werd nimmer
een vergeefsch beroep op hem gedaan.
Nederlanders en Afrikaners missen in dit opzicht veel aan hem en hebben dit
getoond bij zijn ter aarde bestelling, toen zijn stoffelijk overschot zeker door een
vijftigtal rijtuigen werd gevolgd en de menigte bijna geen plek op het kerkhof kon
vinden.

De Universiteitswet.
Van de redevoeringen door Minister Malan gehouden is nog geen Hollandsch verslag
in mijn bezit, doch wat ik in de Engelsche bladen lees omtrent hetgeen hij heeft
gezegd over de Universiteitswet, geeft een eenigszins vreemden indruk. Hij zou
gezegd hebben, dat men geen bepalingen omtrent het Hollandsch bij het hooger
onderwijs in de Universiteitswet had geplaatst, omdat het verkeerd was in elke wet
dergelijke bepalingen te herhalen. Mocht dit dan eens worden vergeten, dan zou dit
tot alleronaangenaamste gevolgen kunnen leiden. De gelijkgerechtigdheid van beide
talen was in de Grondwet uitdrukkelijk verzekerd.
Dit klinkt zeer vreemd, waar de Minister in zijn Universiteits-ontwerp wel degelijk
heeft gesproken van ‘zooveel mogelijk’ gelegenheid geven om hooger onderwijs in
beide talen te ontvangen. Die ‘volkomen’ gelijkgerechtigdheid was dus in dit ontwerp
niet gewaarborgd.
Bovendien heeft de Regeering het ook noodig gevonden in de wet op den
Staatsdienst nieuwe bepalingen in te voegen, waarbij ambtenaren verplicht worden
beide talen te kennen. In die wet achtte dus de Regeering eveneens het vastleggen
van het beginsel der Grondwet noodig.
Er zullen natuurlijk vele moeilijkheden zijn verbonden aan het geven van
leergangen in beide talen. De werkelijke geleerden die een leerstoel zouden kunnen
bekleeden aan deze nieuwe Universiteit, zouden misschien niet allen tweetalig zijn,
vooral niet wanneer men uitsluitend in Engeland naar professoren ging zoeken. Doch
die moeilijkheden zijn te overkomen, indien de goede wil er slechts is en men zich
niet laat bang maken door menschen die buiten Engeland zich geen geleerde wereld
kunnen voorstellen.
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In elk geval blijkt uit de uitlatingen, zoowel van Minister Fischer als van Minister
Malan, dat de strijd voor de gelijkgerechtigdheid der beide talen aan deze te stichten
Universiteit nog niet geëindigd is en dat er hard zal moeten worden gevochten voor
dit groote beginsel. Maar strijd staalt en wij hebben in dit land van heerlijken
zonneschijn staling noodig, willen wij niet verslappen. De natuur is zoo weelderig
en zoo weldadig, dat men al gauw begint te denken: Alles zal recht komen.
Een feit is het, dat de Unie-Regeering niet in al te gunstige financieele
omstandigheden verkeert. Het volgend jaar zal de begrooting waarschijnlijk sluiten
met een tekort. De nieuwe leening is onlangs aan de Londensche markt mislukt. Men
kan zich dus voorstellen, dat de Regeering wat opziet tegen een dubbele bezetting
van leerstoelen aan de nieuwe Universiteit. Doch het geldt hier een groot beginsel
en beter geen Universiteit dan een die aan beide landstalen niet volkomen gelijk recht
laat wedervaren.
Maar zoo gemakkelijk zal het volk dit beginsel niet prijs geven; niet voor een
geschenk van een half miljoen pond en niet om oogenblikkelijk gebrek aan geld.
OU-BOET.

Platenatlas Z.-A's Geschiedenis.
't Is natuurlijk een van de machtigste middelen tot bevestiging der nationaliteit: de
geschiedenis. Zuid-Afrika weet dat, maar is niet in de meest gunstige omstandigheden
om het in praktijk te brengen. Het is nog niet volkomen vrij om de geschiedenis van
het eigen volk met anders dan Engelschen bril te lezen. Dat is wel averechts nationaal.
En toch, het schoolboek, waarnaar door velen daar ginder zoo lang is uitgezien, dat
aan Zuid-Afrika onpartijdig zijn verleden openlegt, bestaat sedert 1910: Geschiedenis
van Zuid-Afrika, voor schoolgebruik, door Dr. E.C. Godée-Molsbergen. Dat is een
voortreffelijk boek van een eerlijk wetenschappelijk historicus, die zich beijverd
heeft geen uiting neer te schrijven die niet volgens zijn geweten de toets der waarheid
kan doorstaan. 't Is te eerlijk zelfs; vandaar dat he in Transvaal al van de lijst der
schoolboeken is geschrapt. Boerenkost is geen Engelsche pap.
Om belangstelling te wekken en levendig te houden, niet alleen bij de schooljeugd
maar ook bij ouderen, in het gezin, verscheen onlangs bij S.L. van Looy te
Amsterdam: Zuid-Afrika's Geschiedenis in Beeld. Platenatlas verzameld en toegelicht
door Dr. E.C. Godée-Molsbergen en Joh. Visscher. Uitgegeven onder toezicht van
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
Het is een prachtige verzameling van voor het meerendeel zeer zeldzame prenten,
met bijschrift in Nederlandsch en Engelsch. Ieder, in en buiten ons land, die belang
stelt in de geschiedenis van Z.-A. dient het zich zoo mogelijk aan te schaffen; het is
een bezit ook bij ons, voor 't gezin. Deze atlas, geheel in den trant van de bekende
Nederlandsche Historieprenten van Van Rijn en Kernkamp, en Nederlands Vroegste
Geschiedenis in Beeld van Holwerda, is als zoodanig van hoog gehalte. De prijs is
f 3.-.
't Is niet de geschiedenis van Z.-Afrika sedert de vestiging der Hollanders aan de
Kaap, die hier in beeld is gebracht, maar zooveel doenlijk van de vroegste tijden af.
Zeer merkwaardig bv. is een model van de muren van Zimbabwe, gebouwd tot
bescherming van de vóór-historische kolonie van Sjeba, in het tegenwoordig Rhodesia.
Dan bv. een kaart van Z.-Afrika van 1351, waar de vorm van het werelddeel werkelijk
doet denken aan den echten, ofschoon eerst anderhalve eeuw later Bartolomeu Dias
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Afrika omvoer. Poststeenen, waaronder vóór de stichting van het Fort aan de Kaap,
door de gelanden brieven werden gelegd, die door later landenden werden
meegenomen en bezorgd; in de Poolstreken zijn ze nog de brievenbussen. Op zulk
een steen leest men:
Hier onder leggen brieven
Van d Comand D v Lee en vice
Comdr P Croock met de schepen
Nassau Fre Hendrik Nimmegen
Wesel en de Galias Adeler den
9 April 1632 van Battavia
Gearriveert V. trocken den
15 ditto.
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Aldus dacht men zich Zuid-Afrika omstreeks 1640, al hadden Nederlanders reeds Hollandsche namen
gegeven aan enkele baaien Men geloofde aan het bestaan van vele rijke steden in rijken als Monomotapa
in het binnenland. In de zee zijn meeuwen en tromben afgebeeld. In den rechter onderhoek de vorm
van de baai Sao Bras (thans Mosselbaai).

Het 17e eeuwsche Burger-Weeshuis te Amsterdam. Uit dit weeshuis o.a. werden weesmeisjes naar
Zuid-Afrika gezonden, waar zij trouwden en zoo stammoeders werden van het Afrikaansche volk.
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Portretten van Hervormers, van voormannen uit onzen onafhankelijkheidstrijd;
prenten uit oud-Hollandsch kerkelijk en huiselijk leven; portretten van onze groote
ontdekkingsreizigers; de O.-I. Compagnie en zoo geleidelijk Jan van Riebeek en
voorstellingen uit Z.-Afrika's geschiedenis, naast eenige uit de onze en die van
Engeland, voorzoover namen, toestanden en gebeurtenissen onmisbaar zijn voor
goed begrip. Altijd belangrijk!
Drie afbeeldingen nemen wij over. Dat van het telegram onzer Koningin als
welkomstgroet aan President Kruger bij diens aankomst te Parijs, nadat ‘De
Gelderland’ hem, den ouden balling, naar Europa had overgebracht. De aanbieding
van dien kruiser voor dat doel, is noch in Europa noch in Afrika vergeten. C'est le
seul homme parmi les rois, getuigde

Begroetingstelegram van Koningin Wilhelmina aan President Kruger, 23 November 1900.

van Koningin Wilhelmina in die nog niet vergeten dagen van benauwing en geestdrift,
heel Frankrijk. Onbestendigheid in officieele vriendschap is bestendig; de waardeering
van die daad blijft.

Uit het Jaarverslag der Afd. Bloemfontein.
Evenals verleden jaar zijn prijzen beschikbaar gesteld, voor de beste kandidaten uit
de Vrijstaat bij de Taalbond Eksamens. Deze prijzen zijn als volgt toegekend:
Hollands (hogere afdeling), mej. Kap, Goevernements School, Boshof, £ 1 10 s.;
Z.-Afr. Geschiedenis (lagere afdeling), de heer I. Bosman, Goevernements School,
Frankfort, £ 1.
Verder zal een prijs beschikbaar worden gesteld voor de beste kandidaat uit de
Vrijstaat bij het Diploma Eksamen.
Buiten de prijzen toegewezen voor de Taalbond Eksamens, is nog een bedrag van
twee guinjes afgestaan aan de Geref. Kerk te Bloemfontein ter bestrijding van de
aankoop van een kerkklok. Dit bedrag werd gestemd als erkenning voor het afstaan
van het schoollokaal als vergaderplaats voor de Afdeling. Een bedrag van 5 s. werd
geschonken aan de O.V.V., te Bloemfontein, voor een prijs uitgeloofd bij een
recitatie-wedstrijd voor kinderen.
De voorzitter van de Afdeling schonk een pond sterling aan de kas der Afdeling,
verkregen uit de verkoop van gebruikte postzegels. De Afdeling houdt zich voor
verdere schenkingen aanbevolen.
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De Koninginnedag werd wederom gevierd te zamen met de Vereniging ‘Onze
Taal’, door het geven van een gezellige avond. Dr. Viljoen, direkteur van Onderwijs,
hield een feestrede, waarin hij wees op het Verband tussen het Oranje Huis en het
volk van Nederland, en op wat Nederland aan het Oranjehuis heeft te danken. Een
dames-komité zorgde voor de verversingen.
Het ledental van de Afdeling bedraagt 54.
Een zestigtal lantaarnplaatjes, mooie gezichten uit Holland voorstellende, zijn
door de Afd. aangekocht.
Op uitnodiging van de Afdeling Johannesburg werd besloten mede te werken tot
het uitgeven van een propaganda-nummer van Neerlandia voor Zuid-Afrika. De
sekretaris heeft een verslag ingezonden over het ontstaan en de werking van de
Afdeling, met een paar foto's.
De Z.-Afr. Akademie voor Taal, Letteren en Kunst heeft samenwerking en
onderlinge raadpleging gezocht met de Afdeling en het bestuur heeft besloten, zoals
verzocht, verslagen van deze Afdeling op te zenden naar de sekretaris van de Z.-Afr.
Akademie, ter bekendmaking in hun jaarboek.
Het bestuur van de Afdeling voor 1913 bestaat uit de volgende heren:
J.S.M. Rabie, voorzitter; P.E. Kampfraath, postbus 121, penningmeester; A.
Francken; A.C. Boeseken; H.H. van Rooyen; S. Boersma; Fred. P. Schuur, postbus
127, sekretaris.

Afdeeling Kaapstad en omstreken.
31 Mei gaf deze Afdeeling in de stadzaal te Rondebosch een kunstavond, waarop
uitsluitend Nederlandsche, Afrikaansche en Vlaamsche liederen en voordrachten
werden ten gehoore gebracht.
Medewerkenden waren: de dames De Beer en Luijt en de heeren W. van Erkel,
Jan Luyt en Pierre de Beer.
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Ingezonden.
Dringend.
Wanneer dringt in Holland algemeen het begrip door, dat men in betrekkingen met
België, Nederlandsch kan bezigen niet alleen, maar ter wille van den harden Taalstrijd
daar geleverd, den zedelijken plicht heeft dit te doen?
Ik ontvang, vanwege de Jongelieden-Afdeeling Leiden, A.N.V., een pakje boeken.
Daarop staat:
Petits livres sans valeur.
Monsieur
H. Meert,
20 Spiegelstraat 20,
Gand.
Belgique.
Is 't niet om uit zijn vel te springen!
Maar: zelfs de tweetalig gedrukte verklaring voor den tol is in 't Fransch
ingevuld:
Gand, Belgique.
Spiegelstraat 20.
Monsieur H. Meert,
un-paquet - petits livres... sans (valeur).
L e i d e n , 5 Juin 1913.
Tot mijn groote ergernis is de begeleidingsbrief, dien ik als bestemmeling te
onderteekenen heb, ook in 't Fransch ingevuld.
Hoe is dat nu mogelijk? 't Zal wel de Jongel.-Afdeeling van het A.N.V. niet zijn,
die me deze ergernis bezorgt! Die is 't dan, na ontvangen inlichtingen ook niet.
Een verzender dan of spoorwegpersoneel. In 't laatste geval wijst dit op zonderlinge
in Holland verbreide dwaalbegrippen: Naar België m o e t het Fransch zijn, en
buitendien nog op lichtzinnigheid: want de formulieren als: Douane-Verklaring
Déclaration en douane
zijn tweetalig gedrukt. Waarom zou het nu naar België in 't Fransch m o e t e n , daar
België juist het e e n i g e land in Europa is, waar buiten Holland Nederlandsch
gesproken wordt! Hier zegeviert dus het ingeroeste dwaalbegrip op het gezond
verstand.
Maar het m o e t volstrekt niet. Ik ontvang immers dagelijks pakjes uit Nederland
en van elders met Nederlandsch adres en uit Nederland dan met een in 't
N e d e r l a n d s c h ingevulde douane-verklaring. En als een bezending uit Finland
met eenvoudig
H. Meert, Gent,
waarbij men den naam van het land v e r g e t e n heeft, mij weet te vinden, dan moet
men waarachtig niet bang zijn, dat een pakje uit Leiden mij met Nederlandsch adres
n i e t zal vinden.
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Het is volstrekt noodig, dat dwaalbegrip, dat ons afbreuk doet en de tegenpartij
sterkt, te bestrijden.
Dat dwaalbegrip is zeer sterk. Wij ondervinden 't alweer in de Nederlandsche
Afdeeling in de Wereldtentoonstelling. Gehoord b.v. in het Inlichtingenkantoor aldaar
voor Handel, Nijverheid, Reisverkeer. Een Meneer krijgt een propaganda-boekje:
Hollande, 30 Expositions d'industrie, d'Art, de Navigation et d'Agriculture.
Hij vraagt of er geen Nederlandsche boekjes zijn. De kantoorman antwoordt: dat
is immers onnoodig in België. Is 't niet alsof in België Hollandsche hersenen ophielden
te fungeeren? In denkende hersenen zou toch deze gedachtengang plaatsgrijpen: Wie
zullen in de eerste plaats zich laten verlokken om een reisje in Holland te doen? Wel
die, welke de taal van 't land en zijn letterkunde kennen en hun stamverwantschap
voelen; Vlamingen dus, te midden van wie wij ons hier bevinden. Dus: in de e e r s t e
plaats: Nederlandsche reclameboekjes. Neen zegt de kantoorman: Vlamingen kennen
Fransch.
Dus: als Vlamingen Fransch kennen, tegen de overweldiging waarvan ze een
harden strijd voeren, dan moeten Hollanders nog komen meehelpen om hun het
Fransch op te dringen!
Een firma uit Middelburg, die prentbriefkaarten en mooie prenten verkoopt, is de
eenige, die in Oud-Vlaanderen een uitsluitend Fransch uithangbord heeft. Zij verkoopt
zeer mooie platen, met opschriften... in 't Fransch. ‘De menschen spreken ons in 't
Fransch aan.’ Natuurlijk wordt op zoo'n tentoonstelling in België, met overwegend
bezoek uit het Walenland, het Noorden van Frankrijk en door verbeulemanste
Vlamingen, veel Fransch gehoord. Maar, voor enkele Vlamingen, die bij den
prentverkooper verzet aanteekenen tegen dit veronachtzamen van hun taal, hoeveel
honderden zijn er, die 't stalletje voorbij gaan, bij zichzelf zeggende: Neen,
Hollandsche broer, hebt gij geen eerbied voor Uwe en mijn taal, dan krijgt gij mijn
geld zeker niet. Dat weten wij best, die niet de minste geestdrift gevoelen om te
koopen, waar men onze taal minacht, al is 't gebodene nog zoo mooi.
Een jeneverfirma heeft een stalletje, waar ze haar likeur laat proeven. Bij het
stalletje een oprechte Mlle Beulemans, een Brusselsche, die het vertikt om
Nederlandsch te spreken (omdat ze het ook moeilijk doet) en zegt: ‘Tout le monde
connait le français; je ne vois pas pourquoi je devrais parler le Hollandais; je ne le
fais pas.’ Wat is de indruk, op den Vlaming gemaakt - en men moet aannemen, dat
op een Vlaamsche bevolking van 4.000.000 er toch wel enkele zijn, die een
tentoonstelling bezoeken in 't hart van 't Vlaamsche land -? ‘Als ik lust heb op een
borrel, zal het toch van deze niet zijn, zegt hij bij zich zelf.’ Hoe zal het belang der
firma, daardoor bevorderd worden?
Andere firma's adverteeren uitsluitend of overwegend in 't Fransch, tot groot
genoegen van de partij van Frankrijk, die er een wapen in vindt tegen ons.
Dat alles is diep treurig en bewijst, dat de Grootnederlandsche Gedachte in
Noord-Nederland nog een zeer ruim veld heeft voor hare verbreiding.
G e n t , Juli 1913.
H. MEERT.

Uit de geschiedenis van onze driekleur.
Geachte Redactie,
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Het ingezonden stuk van Prof. E.C. van Leersum, over het misbruiken onzer geliefde
driekleur, door dezelve te laten dienen als reclamemiddel, doet mij de vraag stellen,
waarom wordt nergens met een woord herinnerd, waarom wordt nergens met een
daad, in een optocht of anderszins, herdacht het feit, d a t N e ê r l a n d s v l a g
gedurende de Fransche overheersching wapperde op eigen
g r o n d g e b i e d b i j (blanke en zwarte) N e d e r l a n d e r s , e n w e l a a n d e
kust van Guinee?
Dat men zulks niet herdenkt waar het betreft een handelsfactorij op Japansch
grondgebied, dat is begrijpelijk; doch waar het een grondgebied aangaat, dat wat
inwonenden-geschiedenis betreft, zoo echt Nederlandsch was (jammerlijk w a s ), is
het een ander geval; minder belangrijke feiten worden voor dit herdenkingsjaar
opgerakeld en opgehemeld.
J.J. VERBRUGGE.
,s-G r a v e n h a g e , 9 Juli 1913.
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Voor de wereldkaart met ‘Hollands invloed’.
In Origins and Meanings of Popular Phrases and Names, door Basil Hargrave, komt
een artikel voor getiteld: J o h n O'G r o a t 's H o u s e . Het luidt vertaald als volgt:
De naam komt nog voor op onze kaarten aan het noordelijkste puntje van Schotland
en de uitdrukking ‘from Land's End to John O'Groat's’, wordt dikwijls gebruikt om
aan te duiden: ‘van het eene eind van Groot-Brittanje tot het andere’, maar zulk een
huis bestond er sedert jaren niet meer. Volgens de overlevering zou het tegen het
einde van de 15de eeuw gebouwd zijn door iemand die van Groot*), in Holland kwam,
ten gerieve van de reizigers, die naar de Orkneys overstaken; en een klein groen
heuveltje wordt op het strand van Pentland Firth aangewezen als de plaats, waar het
huis gestaan zou hebben.
Hilversum.
J. RASCH.

Mededeelingen en allerlei
Berichten.
Den medewerkers van Neerlandia wordt verzocht geen bijdragen voor het Sept.-nr.
te zenden daar dit g e h e e l a a n Z u i d -A f r i k a zal zijn g e w i j d .
- De Alg. Secr.-Penningmeester verzoekt alle g e l d z e n d i n g e n voor het A.N.V.
te richten a a n d e A d m i n i s t r a t i e t e D o r d r e c h t , Wijnstraat 81.

Er naast.
In het Algemeen Handelsblad van 12 Juli 1913 komt het volgend ingezonden stuk
voor:
Aan de Redactie.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond gebruikt als propagandamiddel eene
briefkaart, die op de linkerhelft der adreszijde bedrukt is met een kort program van
het Verbond. Daarin nu wordt o.a. gezegd:
‘H e t (Verbond) w e k t o p t o t g e z o n d e v o o r k e u r a a n e i g e n
n i j v e r h e i d ’,
en gaarne wilde ik in het openbaar tot het bestuur van het Verbond de vraag richten,
of zulke wartaal dan werkelijk zijne goedkeuring wegdraagt.
Hoe kan men ‘t o t v o o r k e u r o p w e k k e n ’? wat is eene ‘g e z o n d e
v o o r k e u r ’? Wat is ‘v o o r k e u r a a n i e t s ’?
Bedoeld zal zijn ‘b e v o o r r e c h t i n g ’ of ‘v o o r l i e f d e v o o r ’, maar dat hadde
men wel duidelijker mogen zeggen.
In de hoop, dat gij dit stukje zult plaatsen, zeg ik u bij voorbaat mijn beleefden
dank.
Hoogachtend,
*) Groet, bij Schoorl? Red.
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Sch.
Hoewel een niet openbaar schrijven wellicht meer uitwerking zou hebben - voor den
stijl van een volgende circulaire - plaatsen wij deze berisping: wellicht zal het velen
bewegen het uitnemende d o e l der circulaire te bevorderen!
Red. Hbld.
Neerlandia is het Handelsblad dankbaar voor het naschrift op bovenstaand stukje:
de bedoeling is hier inderdaad hoofdzaak, schoon Neerlandia de laatste zal zijn om
den vorm als versmaadbare bijzaak te beschouwen.
Maar is het gewraakte inderdaad wartaal?
Men kan toch iemand opwekken tot iets? Tot het doen van een wandeling; tot een
wandeling? Om een keus te doen; tot een keus? Tot het geven van voorkeur; tot
voorkeur? Waarom niet?
Iemand kan ter dege een ziekelijke voorkeur toonen. Waarom dan niet een gezonde?
Voorkeur eischt voor, niet aan? Want bevoorrechting en voorliefde zijn immers
heel wat anders; die zouden hier niet deugen. Met vermijding van het dubbele voor,
is aan gebruikt, dat in den onvolledigen zin slaat op het verzwegen ‘te schenken’.
Kort en krachtig was bij de zeer beperkte ruimte eisch. Daaraan is voldaan zonder
de duidelijkheid te verwaarloozen.

Eervolle onderscheiding.
De Universiteit van Chicago heeft den Nederlandschen Gezant te Washington, Jhr.
Loudon, het eeredoctoraat in de rechtsgeleerdheid toegekend.
Bij het aanvaarden van dit eereblijk heeft Jhr. Loudon een toespraak gehouden
over de vraag: Hoe Nederland zijn koloniën bestuurt? en in het licht gesteld hoe
Nederland de inboorlingen tot hoogere ontwikkeling opvoert.
De Gezant sprak voor een groot aantal studenten en oud-studenten der Universiteit
van Chicago en onder de Professoren was ook de heer Tymen de Vries, die, dank zij
o.m. het ijveren en offeren van het A.N.V. aan die Hoogeschool onderwijs geeft in
Nederlandsche Geschiedenis, Taal en Letteren.
Iemand, die in De Wachter van dien schoonen Junidag verslag geeft, uit aldus zijn
voldoening:
‘Een Nederlandsche vlag, een Nederlandsche professor, een Nederlandsche Gezant
te midden van die feestvierende Amerikaansche Wetenschappelijke wereld, waarlijk
geen geringe eer voor Nederland en zijn volk!’

Nederlandsche geestkracht en kunstzin.
Het Hbld. meldt:
Bij de bekende firma Wm. H. Müller & Co. bestaan omvangrijke plannen tot het
stichten van bouwwerken, zoowel van de zaak in Nederland als in het buitenland,
o.a. te Londen.
Dat hierbij aan de eischen van schoonheid ruimschoots zal worden voldaan,
daarvoor staat borg, dat de firma voor den bouw de medewerking van den architect
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Berlage heeft gewonnen, aan wien op de meest uitgebreide wijze de vrijheid wordt
gegeven zijn kunst te verwezenlijken.
Ook voor den firmant Kröller zal door den heer Berlage een woonhuis van bijzonder
karakter worden gebouwd.
Het behoeft geen betoog, dat voor de voltooiing dier werken de heer Berlage een
reeks van jaren aan dezen arbeid verbonden zal zijn.

Nederland op zijn best.
De vorige maand heeft de fabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo de 2000ste
stoommachine en den 3000sten stoomketel afgeleverd.
Deze gebeurtenis is op de fabriek feestelijk herdacht.
- De firma Lips & Peters heeft dezer dagen een reusachtig-fornuis afgeleverd. Het
is vervaardigd van een zwaar geslagen staalplaat, 3.20 M. lang en 1.20 M. breed en
heeft twee vuren met verscheidene ovens. Het gevaarte, dat 1600 kilo weegt, was
bestemd voor het hotel ‘Vila Dolce’ te Garoet op Java.
Kort geleden werd een soortgelijk fornuis maar van iets kleiner afmetingen geleverd
aan het Weeshuis te Weltevreden.
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- Ondanks de zware buitenlandsche mededinging ontving de N.V. Lips' Brandkastenen Slotenfabriek de volgende bestellingen:
a. voor de ‘Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts’ te Brussel een
geheele kluisinstallatie met bepantsering, ronde kluisdeur, ronde nooddeur, 1458
safeloketten met lettersloten en 38 effectenkasten;
b. voor de ‘Banco Espanol del Rio de la Plata’ te Madrid een geheele kluisinstallatie
met bepantsering, een ronde kluisdeur, een vierkante kluisdeur met toedrukinrichting,
1000 safeloketten en 20 effectenkasten.

Taalcommissie Ned. Juristenvereeniging.
De commissie, die door de Nederlandsche Juristen-Vereeniging is bencemd om
verslag uit te brengen over ‘de gebreken der Nederlandsche rechtstaal en de middelen
tot verbetering’ heeft een lijst samengesteld van Latijnsche en andere
niet-Nederlandsche uitdrukkingen, die bij de toepassing van ons recht in gebruik
zijn. Zij is thans bezig na te gaan, welke goede Nederlandsche uitdrukkingen daarvoor
in de plaats kunnen treden. Daarnaast zal zij haar aandacht wijden aan de eischen,
die in ander opzicht, uit het oogpunt van taal en stijl, aan wetten en verordeningen,
vonnissen, processtukken en rechtsgeleerde verhandelingen behooren te worden
gesteld.
De commissie zou het zeer op prijs stellen, indien zij bij haar arbeid de
medewerking mocht ondervinden ook van anderen, die gevoelen voor zuivere taal
en behoorlijken stijl in het recht en het rechtswezen. Voor opgaaf van af te keuren
uitdrukkingen, voor voorstellen tot vervanging daarvan en voor andere wenken houdt
zij zich aanbevolen. Men gelieve zich te wenden tot den voorzitter, Mr. H.L. Drucker,
Nassauplein 25 te 's-Gravenhage, of tot den secretaris, Mr. J. van Kuyk,
Stadhoudersplein 93 te 's-Gravenhage.
N. Ct.

Onafhankelijkheidsfeesten.
Zoowel te Brussel als te Antwerpen hebben zich commissies van Nederlanders
gevormd om het 100-jarig bestaan van Neêrlands herkregen onafhankelijkheid
feestelijk te herdenken.

Nederlandsche wiskundeboeken in Zuid-Afrika.
De firma W.J. Thieme & Cie., uitgevers te Zutphen hebben naar aanleiding van een
klacht over gemis aan goede Nederl. boeken over wiskunde in Zuid-Afrika hare
uitgaven op dit gebied aan de Redactie van het Oranjevrijstaatsche Schoolblad
gezonden.
Deze schrijft nu:
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‘Het is nog niet zo heel lang geleden, dat er van zekere zijde beweerd werd, dat er
in 't hollands geen wiskundige termen bekend waren en 't dus onmogelik was, dat
vak door middel van de hollandse taal te onderwijzen. Mocht er misschien nog hier
of daar iemand schuilen, die die dwaasheid gelooft, dan zouden we hem 'n
kennismaking met de ons toegezonden werken zeer aanbevelen.’

Amerikaansche belangstelling in Curaçao.
In het Nederlandsch Zeewezen lezen wij:
‘De belangstelling in het eiland Curaçao is in Amerika reeds opgewekt; men zoude
haast zeggen reeds meer dan in het moederland. In The Scientific American van 24
Mei j.l. komt met eenige foto's een artikel over de haven van Willemstad voor,
waaraan wij het volgende ontleenen: Het Gouvernement van Curaçao is nu bezig
om deze mooie haven, die 675 mijl van Colon (ingang Panamakanaal) verwijderd
is, in te richten tot een haven, alwaar al de gemakken voor de scheepvaart gevonden
kunnen worden. Willemstad heeft reeds lang den naam van “Spotless town” door
haar buitengewone reinheid van gebouwen en straten. Verder meldt het artikel, dat
Willemstad altijd een geliefkoosde plaats is voor Amerikaansche toeristen, en wel
door de keurige Hollandsche architectuur harer huizen en gebouwen, die doet denken
aan de gebouwen en woningen van Nieuw-Amsterdam in den eersten tijd van vestiging
op Manhattan-eiland. Volgens dit artikel zegt de Nederlandsche Kamer van
Koophandel in Amerika, dat, indien de verbeteringen van de haven voltooid zijn,
deze Nederlandsch West-Indische haven alle gemakken zal opleveren voor
proviandeering en bunkeren van al de schepen, die hun weg via het Panamakanaal
nemen. Binnen een cirkel van duizend mijl straal en met Colon als middelpunt zal
men zulk een haven niet vinden. De goedkoopte zoowel van werkkrachten als van
kolen (vrije invoer van kolen, enz.), de veiligheid, de netheid en de gezondheid op
en van het eiland maken Willemstad tot een aangename aanloophaven, alwaar levens
de passagiers, gedurende het kolenladen zich prettig kunnen verpozen.’

Roem of schande?
In de Daily Sketch van 13 Juni, een bekende Londensche krant, vonden wij het bericht
dat de tegenwoordige Lord Chesham, die behoort tot een der aanzienlijkste en rijkste
geslachten van den Engelschen adel (hij is een neef van den hertog van Westminster)
het feest van zijn meerderjarigheid heeft gevierd. In 1907 stierf zijn vader en volgde
de jonge man hem in den titel op. Zijn kasteel te Chesham in Buckinghamshire, zegt
het bericht, is beroemd om de mooie ingelegde tafels en o p e e n d a a r v a n s t a a t
een groote Hollandsche familiebijbel, die de overleden lord
C h e s h a m a l s a a n d e n k e n u i t d e n Z u i d -A f r i k a a n s c h e n o o r l o g
naar Engeland overbracht

Nieuwe leden.
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Groep Nederland.
Beschermende leden.
E. Wenting, Geestbrugweg 35,

Rijswijk.

U. Fangingèr Auer, Korte Poten 1a,

Den Haag.

R. Lehmann, Oude Turfmarkt 15,

Amsterdam.

Gewone leden.
L. Greeven, Witte de Withstraat 25,

Den Haag.

Opg. door den heer G.G.
Thierry,
Mej. W. Booms, Nassaulaan 21,

Den Haag.
Den Haag.

Bond voor Ned. Handweefkunst p/a. mej. W. Booms, Den Haag.
Nassaulaan 21,
Mevr. Dr. W. Gombault Goedkoop, Stationstraat,

Zaandam.

Opg. door den heer Heyme Zaandam.
Vis,
N.A.J. van Zanten, Claes de Vriesel. 7a,
Opg. door Dr. W. van
Everdingen,

Rotterdam.
Rotterdam.

Mej. G. Andriesse, 2e Helmerstr. 84,

Amsterdam.

Mej. I. Rietveld, Jac. van Lennepkade 31,

Amsterdam.

Beiden opg. door mej. H. Amsterdam.
Voskuil,
J.J. Honig, wethouder,

Zaandijk.
Opg. door den heer J.M.
Vis,

J.M.J.L.A. Speelman, Huize ‘Anna Margaretha’,

Zaandijk.
Sassenheim.

Opg. door den heer J. Thijs Sassenheim.
Jr.,
C.M.G.P. Couvée, Oranje Nassaulaan 20,

's-Hertogenbosch.

Opg. door Mr. K.M. Phaff, 's-Hertogenbosch.
Jhr. Dr. J.M. van Haersma de With,

Putten.

Opg. door den heer J.H.
Staal,

Harderwijk.

Letterkundige Studiekring ‘Guido Gezelle’, Houtstraat Oss.
417,
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Jongelieden-Afdeelingen.
H.J.C. de Ruiter, Kleiweg 39,

Schiebroek.

Opg. door mej. M.
Roodenburg,

Rotterdam.

A. van Weeghel, Burg. Meineszlaan 76,

Rotterdam.

G. Driessen, Geld. straat 4a,

Rotterdam.

W. Driessen, Geld. straat 4a,

Rotterdam.

A.J.C. Nordlohne, Claes de Vrieselaan 17,

Rotterdam.

P.v.d. Ende, Aert van Nesstr. 129a,

Rotterdam.

J.A.L. Daman Willems, Schiedamschedijk 215,

Rotterdam.

Mej. J.C.v.d. Schoot, Schieveenstr. 34,

Rotterdam.

Mej. H.v.d. Arend, Oostzeedijk 169,

Rotterdam.

J.W. Noman, Oosterstr. 17b,

Rotterdam.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.
A. Sluiter, Kruiskade 4,

Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer C.
Luyten,
A. Koerselman, Crooswijkschekade 22,
Opg. door den heer J.
Voorburgh,

Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.

Mej. L. Driehuizen, Hoogeweg 17,

Zandvoort.

Mej. M. Tels, Leidsche Vaart 242,

Haarlem.

Mej. T. Honig, Kweekschool voor Onderw., Ged. O.
Gracht 8,

Haarlem.

Mej. A. Kruisbrink, Kweeksch. v. Onderw., Ged. O.
Gracht 8,

Haarlem.

J. Luyten, Cruquinstraat 16,

Haarlem.

Mej. A. Boerlage, Kinderhuisvest 5,

Haarlem.

Mej. A. Taconis, Duvenvoordestr. 77rood,

Haarlem.

P.H. Poldervaart, Leidsche Vaart 232,

Haarlem.

Mej. C. Schlicher, Leidsche Vaart 78,

Haarlem.

D. Kruijt, Hazepaterslaan 10,

Haarlem.

J. de Wilde, Turfmarkt 34,

Haarlem.
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Th.A.G. de Wilde, Turfmarkt 34,

Haarlem.

Mej. M. Leyer, Kampersingel 66,

Haarlem.

C. Sipkes, Bakenessegracht 63,

Haarlem.

G. Bremer, Laurens Costerstr. 20,

Haarlem.

Mej. D. Smits, p/a. fam. Holst, Raamvest,

Haarlem.

L. Vreugde, Spruytenboschstr.,

Haarlem.

F. Tels, p/a. J. de Weeger, Zijlweg 37,

Haarlem.

Mej. Schaap, Zijlweg 32,

Haarlem.

Schaap, Zijlweg 32,

Haarlem.

Mej. J. Oostenbroek, Schotersingel 13,

Haarlem.

C. Mesman, Schotersingel 77 c,

Haarlem.

Mej. J. van Ravesteijn, Leeghwaterstr.,

Haarlem.

Mej. N. van Ravesteijn, Leeghwaterstr.,

Haarlem.

B. Laneman, p/a. Weber, Bloemhofstraat,

Haarlem.

W. de Groot, p/a. Weber, Bloemhofstr.,

Haarlem.

D. Schepers, Ripperdastr. 11,

Haarlem.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.

Haarlem.

Mej. L. Scheer, Raamsingel 22,

Haarlem.

Mej. L. van Meurs, Duvenvoordestr. 54,

Haarlem.

Mej. M. de Hartogh, Leidsche Vaart 94,

Haarlem.

C. Hin, Zijlweg 112,

Overveen bij Haarlem.

H. Meijer, Zijlweg 25,

Overveen bij Haarlem.
Allen opg. door den heer
Th. de Crauw,

Mej. T. Kreunen, Emmastraat 11,

Haarlem.
Haarlem.

Opg. door den heer W.
Stibbe,

Haarlem.

Mej. Greta Douma, Sarphatipark 90,

Amsterdam.

Mej. Elisabeth de Voogt, Joh. Verhulststr. 66,

Amsterdam.

Mej. Th.H. Fiedeldy Dop, Joh.-Verhulststr. 118,

Amsterdam.

Allen opg. door mej. E.
Weenink,

Amsterdam.

Mej. K. Schijfsma, 2e Helmerstraat 119,

Amsterdam.

Mej. J.-Haverkamp, Anna Vondelstraat 11,

Amsterdam.

Mej. M.A. de Voogd, v. Breestraat 117,

Amsterdam.
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Mej. Rosina H. Kaufmann, Ned. tricotfabr., Amsteldijk, Amsterdam.
Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Amsterdam.

D.H. de Vries, Overtoom 21,

Amsterdam.

T. Craandijk, F. van Mierisstraat 129,

Amsterdam.

H.L. Couzijn, Frederiksplein 15,

Amsterdam.

I. Vleeschdrager, Zwaneburgerstraat 24,

Amsterdam.

Allen opg. door mej. G.W. Amsterdam.
van Rijn,
Mej. N.v.d. Berg, Alexanderkade 7,

Amsterdam.

Mej. M.I.H. Kruijder, Alexanderkade 9,

Amsterdam.

W.K. Groeneveld, Joh. Verhulststr. 120,

Amsterdam.

Allen opg. door den heer
J.R. Voskuil,
F.J. Hartmann, Nw. Spiegelstraat 27,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer J.v.d.
Horst,
Mej. C.E.Th. May, Rustenburgerstr. 434,

Amsterdam.
Amsterdam.

Opg. door den heer A.E.J. Amsterdam.
Wix,
A. van Santen, Weesperstr. 107,

Amsterdam.

Opg. door den heer I.
Vleeschdrager,
Mej. D. Dieperink, Joh. Verhulststr. 120,
Opg. door mej. K.
Groeneveld,

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Amedee Schreinemacher, Breedestr.,

Maastricht.

Alfons Reijnders,

Maastricht.

Fr. Lonsberg,

Maastricht.
Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Maastricht.

Mej. E. Smit,

Nieuw-Helvoet.

M. Hempenius, a/b. Hr. Ms. ‘Bonaire’,

Hellevoetsluis.

C.A. de Vos, a/b. Hr. Ms. ‘Bonaire’,

Hellevoetsluis.

H. Pronkert, a/b. Hr. Ms. ‘Bonaire’,

Hellevoetsluis.

W. Mooy, a/b. Hr. Ms. ‘Bonaire’,

Hellevoetsluis.

J. Kraaijenbrink, Westkade,

Hellevoetsluis.
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Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.
A. Westerduin, Rotterdamschestr. 97,

Hellevoetsluis.
Scheveningen.

Mej. C.L.J.A. van Lier, Laan Copes van Cattenburgh Den Haag.
46,
L. Maderasz, Regentesselaan 39,

Den Haag.

Mej. W. de Groot, Laan van Meerderv. 384,

Den Haag.

Mej. F. Struivenberg, Regentesselaan 8,

Den Haag.

B. Sorgdrager, Weimarstr. 123,

Den Haag.

C. Ravelli, Stephensonstr. 52,

Den Haag.

J.M. Mulder, Klepplerstr. 94,

Den Haag.

Mej. A. ten Siethoff, Badhuisweg 41,

Den Haag.

Mej. N. Beyerinck, Daguerrestr. 17,

Den Haag.

Mej. I. Buninck, Buys Ballotstr. 93,

Den Haag.

F.G.L. Weyerman, Loosduinschekade 108,

Den Haag.

S.G.T. Fraenkel, Fred. Hendrikpl. 21,

Den Haag.

Ph.S. Jackson, Balistr. 100,

Den Haag.

A.J. Ehnle, Pieter Bothstr. 41,

Den Haag.

F.M.C. Berkhout, Corn. Speelmanstr. 22,

Den Haag.

P. van Hemert, Regentesselaan 80,

Den Haag.

A. Nijenhuis, Galileïstr. 52,

Den Haag.

Mej. C. de Pinto, Prinsessegr. 6,

Den Haag.

Mej. Agniet Frevel, Valkenboschlaan 23,

Den Haag.

Allen opg. door het
Bestuur der Jongel.-Afd.

Den Haag.

Mej. M. de Haan, Prins Hendrikl. 12,

Utrecht.

Mej. E. Grauert, Prins Hendriklaan 15,

Utrecht.

J.H. Maarseveen, Domplein 10,

Utrecht.

P. Sieburgh, Oude Kerkstr.,

Utrecht.

D. Hulshoff Pol, M.H. Trompstr.,

Utrecht.

Allen opg. door het
Bestuur. der Jongel.-Afd.

Utrecht.
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Groep Ned. Antillen.
J.C.C. Weug, machinist,

Curaçao.
Opg. door den heer H.v.d. Curaçao.
Beld,

J. Appel, commandant van politie,

Curaçao.

A. Dittmar, plantagehouder,

Curaçao.

J.S. van Baak, Kapt. Inf. O.I.L.,

Curaçao.

L.W. Taale, 1e Luit. Inf. O.I.L.,

Curaçao.

L.W. Lensvelt, inspecteur, Struisvogelpark,

Curaçao.

H. Lampe, koopmansklerk,

Curaçao.

P.J.C. Lampe, notarisklerk,

Curaçao.

W. van den Hoff, 1e Luit. Inf. O.I.L.,

Curaçao.

Mej. Emmer van Eps, onderwijzeres,

Curaçao.

Allen opg. door het Best.
der Groep Ned.

Antillen.

Buitenland.
Beschermend lid.
C. du Plessis Chiappini, 90 Canonstr.,

Londen, E.C.

Opg. door den heer J.E.A. Londen.
Reyneke v. Stuwe,

Gewone leden.
H. Smits, p/a. Webber en Wentzel City Gebouw,
Harrisonstr.,

Johannesburg (Transv.).

C. Hofman, Bus 4072,

Johannesburg (Transv.).

J.H. Blinde, Bus 24, Braamfontein,

Johannesburg (Transv.).

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling
W.H. Enslin, Bus 20,

Johannesburg (Transv.).
Ventersdorp (Transv.).

Eenige belangrijke stukken, benevens de Nieuwe Ledenlijst van Groep België,
moeten wegens plaatsgebrek tot een volgend nr. blijven liggen.
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Ter Inleiding.
Het Hoofdbestuur betuigt bij dezen zijn oprechten dank aan het Bestuur der Afdeeling
Johannesburg voor de groote toewijding, waarmede het geheel naar eigen inzicht dit
nummer van Neerlandia heeft voorbereid en tot stand gebracht.
Het zal ongetwijfeld door Nederlanders over de geheele wereld met de grootste
belangstelling worden gelezen en het gevoel van stamverwantschap versterken.
Dat moge het welverdiende loon zijn voor allen, die tot de samenstelling zoo
belangeloos hebben medegewerkt.

De geschiedenis der Afd. Johannesburg.
Johannesburg is een stad, die slechts 25 jaren noodig had om van een paar gebouwtjes
in een wildernis zich op te werken tot een wereldstad met groote handelshuizen en
goede verkeerswegen.
Johannesburg heet naar een Hollander, Johannes Rissik, en tot op heden heeft zij
haar Hollandschen naam behouden.
Voor een onbekende schijnt het of de naam het eenige Hollandsch is wat hier
wordt gevonden, maar bij nadere kennismaking zal men al gauw merken, dat de
Hollandsche taal daar ook wordt g e s p r o k e n . Met de Hollandsche taal wordt hier
niet zoo zeer bedoeld het Nederlandsch, dat in Nederland wordt gesproken (dit is
alleen de huistaal van de Hollanders, die zich te Johannesburg hebben gevestigd),
maar meer het Hollandsch, dat door Van Riebeek hierheen gebracht, door allerlei
invloeden, in verloop van tijd een anderen vorm heeft aangenomen. Deze taal, het
Afrikaansch, staat nu vast en zal zich steeds in Zuid-Afrika uitbreiden.
Het Z.-Afr. Hollandsch heeft weinig geleden door invloed van andere talen en niet
veel vreemde woorden of uitdrukkingen zijn ingeslopen.
Een der voornaamste doeleinden van het Algem. Ned. Verbond is: bevordering
van de Hollandsche taal in elke schakeering. En hiervoor werkt ook de
Johannesburgsche Afdeeling.
De Afdeeling werd opgericht in 1898 en het eerste bestuur bestond uit de heeren
H.J. Louw, Stichling, ds. Postma, Duvenage Scholtz, Oudschans Dentz, Post,
Mammes, Timmerman en v.d. Broek. Al spoedig waren er een groot aantal leden en
zelfs werd er een bibliotheek opgericht.
Dit ging een jaar goed, maar toen brak de oorlog uit en was er geen tijd en lust
voor vergaderen; alleen de bibliotheek bleef beschikbaar. Hiervoor zorgde vooral de
heer J.J.C. Leyds, broeder van den oud-Staatssecretaris van Transvaal. De ijverige
secretaris van dien tijd, de heer Oudschans Dentz, moest Afrika vaarwel zeggen en
voor de Afdeeling trad een tijdperk van rust in.
In 1907 scheen er weer leven te komen in de Afdeeling. Een vergadering werd
belegd op het kantoor van den heer Jooste, een bestuur werd gekozen en het verslag
van de vergadering werd geteekend door de heeren F.W. Beyers, voorzitter en D.
Krabman, secretaris. Dit bestuur en vooral de energieke secretaris, de heer D.
Krabman, werkten hard om de Afdeeling wederom vooruit te brengen.
Propaganda-avonden werden ingericht en alles werd in het werk gesteld om de
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Hollandsche taal te bevorderen. Maar ook aan de regeering van dit bestuur kwam
een einde. De voorzitter en de secretaris moesten beiden de stad verlaten.
Geruimen tijd hing de Afdeeling nu tusschen dood en leven. Secretarissen kwamen
en gingen en zeker moet de heer H. Gerlings worden genoemd, die alles in het werk
stelde om de Afdeeling in het leven te houden.
Eindelijk vergaderden in Augustus 1911 ten kantore van den heer A.v.d. Broek
eenige oude wer-
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kers en strijders voor de belangen van de taal. Door alle aanwezigen werd de
noodzakelijkheid ingezien om de Afdeeling met kracht uit haar slaap te wekken en
besloten werd een buitengewone leden-vergadering bijeen te roepen. Deze vergadering
werd gehouden 19 Sept. 1911, waar het volgende bestuur werd gekozen: Dr. F.E.T.
Krause, voorzitter; A.v.d. Broek, onder-voorzitter; mevr. Deys-Draayer, secretaresse,
E.J.E. Scherlich, penningmeester, Ds. L.E. Brandt, P.L.W. Lourens, S.I. Minnaar,
A.v. Wouw. Heel spoedig liet de Afdeeling van zich hooren; ten eerste werd een
groote propaganda-avond

Bestuur der Afd Johannesburg in 1912. Van links naar rechts: Ds. L.E. Brandt, S J. Minnaar, Dr.
F.E.T. Krause, voorzitter, P.L.W. Lourens, mevr. S Deys-Draayer, secretares, P. Deys, penningmeester,
A. van den Broek, onder- voorzitter.

gegeven, waar Generaal Hertzog gast was en als spreker optrad. Bij die gelegenheid
werden de prijzen uitgereikt aan de winners van het Taalbondexamen. Daarna werd
door geheel Johannesburg de bekende winkel-circulaire rondgestuurd, waarin aan
de winkeliers werd gevraagd of de koopers in het Hollandsch konden worden bediend.
Ook hield de Afdeeling gezellige avonden in de verschillende voorsteden en in
October 1912 werd een Taalwedstrijd door de Afdeeling uitgeschreven.
Het tegenwoordige bestuur werkt met ijver en tracht de Afdeeling steeds nuttig te
doen zijn. Zeker is de herkiezing van den heer Krabman hierbij een groote aanwinst.
16 Mei l.l. vierde de Afdeeling haar 15-jarig bestaan; bij deze gelegenheid werden
drie eereleden benoemd: Generaal Hertzog; Dr. F.E.T. Krause en Procureur-Generaal
F.W. Beyers.
A.s. October zal er wederom een Taalwedstrijd worden gehouden.
Een zeer moeilijk werk voor de Afdeeling is geweest het verzamelen der bijdragen
voor dit Zuid-Afrika-nummer. Het plan en het werk is geheel van deze Afdeeling
uitgegaan en het bestuur hoopt hierdoor een goeden indruk te geven van
Hollandsch-Zuid-Afrika.
Dat de Afdeeling nog veel zal kunnen doen om het Hollandsch te bevorderen is
de wensch van
Het Bestuur.

President Kruger.
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‘Zoek in het Verleden al het schoone en edele, en schep daaruit uw
toekomst’.
(President Kruger's laatste woorden).
‘In 't Verleden,
Ligt het Heden,
In het nu, wat komen zal!’

Zie daar met een paar woorden zijn geheele leven! Dat grijs, dat machtig, dat schoon,
dat soms zoo diep treurig verleden. Daaruit de toekomst te scheppen! Dat was zijn
doel, zijn levenstaak.
Met een paar woorden een levensschets van zulk een groot man, zulk een reus te
schrijven is voorwaar geen gemakkelijke taak. Toch wil ik trachten dat stoere, dat
krachtige, dat overweldigende in een paar woorden voor mijn volk te schetsen! Vooral
nu! Nu zijn standbeeld te midden van zijn volk staat. Nu dat onze eerste Minister
Generaal Botha het boven dit opstel staande woord van den grootsten
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staatsman die Zuid-Afrika tot hiertoe gezien heeft, gedurig aanhaalt. Gelijk Generaal
Botha ook bij de begrafenis van President Kruger, diens laatste groet aan hem
persoonlijk aanhaalde: ‘Zalig hij, die in dit leven, Jakob's God ter hulpe heeft!’
Die woorden werden door President Kruger gesproken. Omdat hij niet alleen in
die woorden geloofde, maar er ook naar handelde. Dat Verleden van zijn volk was
zijn ideaal, die God van Jakob was ook zijn God!
President Kruger had een edel karakter. Onvers c h r o k k e n r e c h t door zee,
toch soms zeer diplomaties!

President Kruger, kort na zijn aankomst in Europa, 1900.

Zijn karakter was gevormd door zijn natuurleven en door den Bijbel. Hij was een
produkt van zijne omgeving. Het groote, het machtige, het majestueuze van het
Z.-Afrikaansche veld, vindt men in dien ouden held. Gevaren van Barbaren, van wild
gedierte, zelfs van Europeesche politiek, maakten hem dapper als een leeuw,
voorzichtig als deslang, oprecht als de duif.
Kruger was een m a n ! Hij leeft nog!
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Dit bewijs? Hier hebt ge het! Er zijn mannen, verstandig, ontwikkeld, ik heb ze
ontmoet. die volhouden dat hij terug zal komen, om andermaal de herder van zijn
volk te worden. Hoe men ook tracht ze dit uit het hoofd te praten, ze blijven er bij.
Nu vraagt ge mij, ‘had hij dan geen gebreken?’ Zeker en gewis, wie heeft ze niet!
Toch waren zijne deugden zoo groot, zoo sterk, dat die gebreken geheel en al
verdwijnen. Hij was een man van k a r a k t e r . Kruger was godsdienstig. Hij was
Calvinist. Zijn godsdienst zat hem in merg en been! Hij geloofde in God. Geloofde
dat God hem had uitverkoren als leider van zijn volk. Geloofde dat zijn volk door
God bestuurd was tot eene hooge roeping! Tot een heerlijk doel! Tot heil van
Zuid-Afrika! Tot zegen voor den Barbaar! Maar vooral tot eer en verheerlijking van
Gods naam!
Dat vast vertrouwen in zijn God, deed hem gaan op de gevaarlijkste plaatsen, in
een grot vol met Kaffers.
Dat geloof gaf hem moed, gelijk een Cromwell. Dat geloof had hij al van jongs
af! Van dien tijd dat hij zich afzonderde, alleen was in de bergen, worstelende,
biddende met zijn God! Toen niemand wist waar hij was! Gelijk een Paulus in Arabië!
Gelijk een Luther in het klooster! Zoo Paul Kruger! Daar stond hij tegenover zijn
God. Daar werd hij geboren, werd de geloovige, een instrument in Gods hand!
Afgezonderd dikwijls alleen met zijn Bijbel, met het machtige der Natuur, met de
wonderschoonheden van veld en bosch en berg, werd ook de Staatsman geboren.
De Bijbel, het Calvinisme, de natuur hebben hun zegel gedrukt op zijn politiek!
Lees zijne toespraken; sla zijn politieke loopbaan ga!
Uit alle deze klinken u tegen zijn godsdienstzin, zijn wonderlijke eenvoud en toch
zijn helder doorzicht.
Hoe zie ik hem nog daar staan, dien sterken, eenigszins gebogen o u d e n
g r i j s a a r d , daar in Mentone, toen ik hem voor het laatst de hand drukte.
Eén gedachte bezielde hem toen: zijn God en zijn volk, en de laatste woorden die
hij mij toevoegde waren: ‘De Heere zal voorzien!’
Nooit twijfelde hij aan de toekomst van zijn volk. Hoe dikwijls heb ik hem
hoorenzeggen: ‘De Heere laat al deze dingen toe. Maar Gods tijd komt zeker Wij
moeten wachten op zijn tijd’
Men heeft Kruger dikwijls beschuldigd dat hij geld te lief had! Weet men, dat hij
zijn gansche fortuin pl.m. £ 40,000 aan de Transvaalsche Regeeringleende en er nooit
een penning van terug ontving?
Neen, hij was een ware patriot! Een oprecht Christen! Een dappere held! Een vurig
strijder! Een knappe Staatsman!
Is dit nu een levensschets van Kruger? vraagt gij. Het is alles over zijn Volk! Ja,
dat was zijn leven. Slechts twee dingen hielden hem in zijne ballingschap bezig: zijn
God en zijn Volk. Dat hij ook een open oog en hart had voor den vreemdeling
bewijzen twee kransen bij zijn dood. Van de Kaapsche arbeiders partij: We miss
him. En van de spoorweg werkers: The peoples Friend.. Conciliatie zeer zeker, maar
nooit ten koste van beginselen. Nooit dacht hij aan uitspanning, aan genoegen, aan
plezier; neen, alleen aan zijn Volk. Zijn eenige troost en kracht was zijn Bijbel.
President Kruger's laatste gedachte was: ‘mijn arm, maar toch aan het einde
zegevierend Volk.’
HERM. D. VAN BROEKHUIZEN.
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U t r e c h t , 25 Febr. 1913.
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Oud-President Martinus Teunis Steijn.
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Louis Botha, Eerste Minister der Unie.
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De Grafsteen van Jan van Riebeek.
Het is van algemene bekendheid, dat de stichter van de Kaapkolonie, Jan van Riebeek
(of Joan van Riebeeck, zoals hijzelf zijn naam gewoonlik spelde), tien jaren van zijn
leven aan de Kaap heeft doorgebracht om de taak te volvoeren die hem door de
Kamer van Zeventien, het in Holland gevestigde bestuur van de O.-I. Compagnie,
was opgedragen. Die taak bestond in het aanleggen van een groentetuin en een fort
en het vestigen van een handvol volk tussen de Tafelberg en Tafelbaai met het doel
om de vloten die van het vaderland naar de Oost heen en terug zeilden, en wier
bemanning gewoonlik aan scheurbuik, de zeemanskwaal dier dagen, leed, van vers
vlees en verse groenten te voorzien.
De taak schijnt nederig en eenvoudig genoeg, maar wie weten wil onder hoeveel
strijd met wilde dieren

Johan van Riebeek.
De eerste Commandeur van De Kaap.

en roofzieke naturellen, onder hoeveel ontberingen en moeilikheden van allerlei aard
zij volvoerd is, leze er het lijvige ‘Journael’ maar eens over na dat de ijverige
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Kommandant nog de tijd gevonden heeft bij te houden en waarin 's mans dagelikse
belangrijke en onbelangrijke beslommeringen met verbazingwekkende nauwgezetheid
zijn opgetekend. Bovendien, dat fort en die tuin lagen op een van de meest belangrijke
en begeerlike punten van onze aardbol, en zo is eromheen in de loop des tijds de
Kaapstad gegroeid, en daarachter de Kaapkolonie en Natal en de Oranjevrijstaat en
de Transvaal, en uit de handvol volks door Riebeek aan de voet van Tafelberg geplant
is na lange en zware barensweeën de nieuwe Hollands-Engelse nasie geboren, die
bestemd schijnt de roemrijke tradiesie voort te zetten van de twee grote volken,
waaruit zij gesproten is.
Als een gevolg van zodanige ontwikkeling, door hem en de Compagnie die hem
uitzond noch voorzien noch verlangd, is het dat Jan van Riebeek, een alleszins
achtenswaardig maar geenszins een groot man, als het ware tegen wil en dank, niet
de eenvoudige volkplanter en tuinier is gebleven die hij was, maar een historiese
figuur is geworden, indrukwekkend geplaatst op de drempel van de geschiedenis van
Zuid-Afrika, evenals, wanneer gij landt aan de Kaap, zijn standbeeld u aan de
aanlegplaats begroet.
Minder bekend dan het tienjarig tijdperk uit Riebeek's leven dat hij aan de Kaap
doorbracht, is, naar ik vermoed, zijn verdere levensloop, en volslagen onbekend het zij tot onze schande gezegd - was tot voor weinige jaren de plek waar hij begraven
lag.
Een steen met opschrift dekte zijn rustplaats, maar niemand kende die zerk en wat
erger is, niemand bekommerde er zich om.
Met de lotgevallen van die steen en de wederontdekking ervan na een vergetelheid
van meer dan tweehonderd jaren wens ik de lezers van Neerlandia enige ogenblikken
bezig te houden.
Zij kunnen eruit leren, dat niet alleen 's mensen bestaan wisselvallig is, maar ook
zijn nagedachtenis, nadat hij dat bestaan heeft afgelegd. Het zijn niet alleen de boeken
die, naar het bekende Latijnse spreekwoord, hun lotswisselingen hebben, maar ook
de grafzerken.
Reeds in het jaar 1660 had Van Riebeek verzocht van zijn Kommandantschap
ontheven en naar Indië overgeplaatst te worden, maar omstandigheden hadden
verhinderd aan dit verzoek gevolg te geven. Eerst in April 1662 landde zijn opvolger,
Zacharias Wagenaar, en een maand later, op 7 Mei van dat jaar, ging hij met zijn
familie onder zeil naar Batavia.
Bij zijn aankomst aldaar werd hij aangesteld als hoofd van de vestiging der O.-I.
Compagnie op Malacca, waar hij bleef tot het jaar 1665. Daarna werd hij Sekretaris
van de Raad van Indië, welke betrekking hij vervulde tot zijn dood in het jaar 1677.
Hij werd te Batavia naar de gewoonte dier dagen in een kerkgebouw begraven.
Een grafzerk met toepasselik opschrift, vermeldende zijn naam, waardigheden, leeftijd
en datum van overlijden wees zijn laatste rustplaats aan.
Dit was al wat aan schrijver dezes van Riebeek's later leven en dood bekend was,
tot hij, nu meer dan een jaar geleden, in het tijdschrift ‘De Hollandsche Revue’ in
een daarin voorkomend overzicht van de inhoud van andere tijdschriften getroffen
werd door het opschrift: ‘'n Schande voor Nederland’ en het volgende las: ‘In het
“Weekblad voor Indië” beschrijft iemand onder den naam van “Gabriel” de lotgevallen
van de Portugeesche Binnenkerk te Batavia, die gelijk alles wat door menschenhanden
werd gemaakt, een ruïne werd. In 1841 verrees op de plaats waar de kerk had gestaan
een paardestal, en daar onder de mest vond men verschillende grafzerken, waaronder
ook die van Johan van Riebeek met het opschrift: “Hieronder ligt begraven Den Ed.
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Heer Johan van Riebeek, Eerste Stichter van Cabo de Bona Esperance, Oudt
Praesident van Malacca, jongst Secretaris van de Hoge Regeringe van India. Obiit
18 January Ao 1677, oud 58 jaaren.”
De stal verdween, en er kwam een pakhuis voor in de plaats. De oprit daarvan
werd met die oude zerken geplaveid, en daar ligt nog de grafsteen van den man, voor
wien Engeland*) een standbeeld oprichtte. Zoo eert een klein land zijn groote mannen.’
Indien dit bericht waarheid bevatte - en er was geen reden daaraan te twijfelen was het hoog tijd dat er een einde kwam aan de laakbare onverschilligheid voor de
overblijfselen van een roemrijk verleden, die in de vorige eeuw klaarblijkelik te
Batavia geheerst had. En, bleef Batavia nog onverschillig voor de nagedachtenis van
een man die in elk geval een trouw dienaar der Compagnie geweest was, rustte dan
niet op Zuid-Afrika de plicht die versmeten zerk te laten opgraven uit de oprit van
het pakhuis waar zij lag, ten einde haar een plaats te geven in het Kasteel of in het
Museum van Kaapstad, een eereplaats die den ‘Eersten Stichter’ der stad rechtens
toekwam? Behoorde Jan van Riebeek

*) De schrijver bedoelt met Engeland een Engelsman, n l. Cecil Rhodes.
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niet meer eigenaardig aan Zuid-Afrika in het algemeen en aan Kaapstad in het
bizonder dan aan Batavia, waar hij enkel een min of meer verdienstelik ambtenaar
geweest was?

Van Riebeek's standbeeld te Kaapstad.

Deze waren de gedachten, die bij mij opkwamen bij het lezen van het artiekel in
de ‘Hollandsche Revue’. Maar hoe moest ik het aanleggen om dit doel te bereiken?
Ik had geen bekende te Batavia van wien ik persoonlike inlichtingen kon inwinnen,
en geen poziesie die mij het recht gaf mij met enig gezag tot de autoriteiten te Batavia
te wenden. In deze moeilikheid schreef ik aan mijn oude vriend Ex-President Reitz,
thans voorzitter van de Senaat te Kaapstad, en verzocht hem zich te wenden tot Lord
de Villiers als President van een daar gevestigd Genootschap tot instandhouding van
historiese gedenktekenen, daar het mij voorkwam op de weg van dat Genootschap
te liggen de poging te doen om een monument als het bedoelde voor Kaapstad te
verkrijgen en te bewaren.
Al spoedig kwam een vriendelik antwoord van de heer Reitz, mij meldende, dat
hij de zaak onder de aandacht van Lord de Villiers gebracht had.
Of het bovengemelde Kaapse Genootschap aan het verzoek gevolg heeft gegeven
en bij tijds stappen gedaan heeft om de grafsteen voor Kaapstad te verkrijgen is mij
niet bekend. Indien dit geschied is,
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Fragment van Jan van Riebeek's grafsteen.
Cliché uit Z.-Afr. Platenatlas, uitg. S. L van Looy, Amsterdam).

heeft het niet het gewenste gevolg gehad.
Er verliep een lange tijd zonder dat ik verder van de zaak hoorde. In de overtuiging,
dat zij in goede handen was, bleef ik afwachten wat er van komen zou.
Eindelik, in September 1912, ontving ik een brief van de heer Reitz uit Den Haag,
waar Z.Ed. zich toen bevond. Uit dit schrijven bleek, dat de schrijver altans zich de
zaak had aangetrokken; maar het bevatte geen bizonderheden noch omtrent hetgeen
van onze zijde gedaan was, noch omtrent de oorzaken der mislukking. Waarschijnlik
had het vermelde artiekel van ‘Gabriel’ in het ‘Weekblad van Indië’ de slapers te
Batavia wakker geschud in de laatste ure, en waren zij ons toch nog vóór geweest.
Maar wat hiervan ook zijn moge, zoveel is zeker dat, hoewel het hoofddoel, de
eerherstelling van Jan van Riebeek, is bereikt, en zijn grafsteen niet langer vertreden
wordt onder de voeten dergenen die stal of pakhuis in de achterhoek van Batavia inof uit-gaan; mijn wens, die steen nog eenmaal te zien opgericht in het Kasteel, waarvan
de eerste grondslagen door hem waren gelegd, en dat het toneel was geweest van
zijn werkzaamheid, die wens zou voor altijd onvervuld blijven.
Zoveel bleek genoegzaam uit een schrijven, dat in de brief van de heer Reitz
ingesloten was, van de hand van Dr. Hendrik Muller, gewezen Cons.-Gener. van de
Oranjevrijstaat te 's-Gravenhage, waarin het volgende voorkwam: ‘In den historischen
platen-atlas voor Zuid-Afrika, welke spoedig door de Ned. Z.-Afrikaansche
Vereeniging met mijn medewerking wordt uitgegeven, zult u de afbeelding vinden
van een stuk
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van den grafsteen van Jan van Riebeek. Die l a g in een paardestal bij een Chineeschen
wagenverhuurder, maar bevindt zich thans in het Museum te Batavia. Dr. De Haan
schreef aan Dr. Godée-Molsbergen, vroeger woonachtig te Kaapstad (lees:
Stellenbosch), thans leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Zaandam, die de platen
voor genoemden atlas bijeenzocht, dat van dien steen wel een afgietsel zou te krijgen
zijn voor een Museum in Zuid-Afrika. De genoemde afbeelding is opzettelijk voor
dat Album vervaardigd door den Landsarchivaris te Batavia.
Zover het schrijven van Dr. Muller. Er blijkt uit: 1o. dat, gelijk ik reeds heb
vastgesteld, de steen die, naar een uitdrukking van President Reitz, ‘door de
bouwlieden van de O.-I. Compagnie verworpen was’, eindelik uit zijn verworpenheid
verlost is, en een zijner meer waardige plaats heeft gevonden, waar hij, naar wij
hopen, voor verdere ontheiliging bewaard zal blijven.
2o. dat, nu wij dit gedenkteeken van een voor ons meer dan voor anderen belangrijk
verleden niet in Zuid-Afrika zullen mogen ontvangen, het - als een zalfje op onze
wond - altans mogelik zal zijn een afgietsel ervan voor de Kaapstad te krijgen, indien
de autoriteiten te Batavia ons dit goedgunstig willen veroorloven.
3o. dat een afbeelding van het bewaard gebleven stuk met het opschrift verschijnen
zal in een verzameling van platen die onder toezicht van een zo bevoegd persoon als
Dr. Godée-Molsbergen, door de Ned. Z.-Afr. Vereniging zal worden uitgegeven,
een plaatwerk dat naar wij verwachten, weldra in elke school in de lengte en breedte
van Zuid-Afrika zal te vinden zijn*).
Ik wens dit relaas van een mislukte poging om een eigenaardig histories monument
voor Zuid-Afrika te bemachtigen te eindigen met een beroep op het Kaapse
Genootschap tot instandhouding van historiese gedenktekenen om toe te zien dat,
nu de steen zelve ons ontsnapt is, althans een afgietsel daarvan in het Kasteel te
Kaapstad zijn plaats vinde.
J. BRILL.
B l o e m f o n t e i n , 23 Oktober 1912.

Kaapse geschillen in 1705.
(Over de Oorzaken der Beweging onder de Kaapse Vrijburgers tegen de Gouverneur,
W.A. van der Stel).
De belangrijkste politieke gebeurtenis aan de Kaap, gedurende het bewind van de
Oost Indiese Compagnie, was zeker de strijd, die er, in 1705, tussen de vrijburgers
en de Gouverneur, Willem Adriaan van der Stel, begon, en die 't volgende jaar tot
een uitbarsting leidde.
Hoewel de oorzaken van die beweging makkelik genoeg te vinden zijn, geven
enkele moderne schrijvers, zoals Leibbrandt, Colvin en Edgar, zeer eigenaardige
voorstellingen ervan, die de zaken in een heel verkeerd licht stellen. En zelfs
Godée-Molsbergen, een zeer bekwaam onderzoeker, heeft, m.i., in zijn verklaring
van de strijd, misgetast.
*) Deze Platen-atlas is inmiddels verschenen; zie 't Aug-nr. van Neerlandia blz. 187. Red.

Neerlandia. Jaargang 17

Bij 't begin der XVIIIe Eeuw, toen de O.I. Compagnie reeds een honderd jaar
bestond, waren er ernstige misbruiken in het beheer van haar zaken ingekropen. Het
is bekend, dat de ambtenaren de Maatschappij overal op de grofste wijze bestalen,
om zo spoedig mogelik rijk te worden.
Aan de Kaap was het hiermee niet anders gesteld dan elders in de Oost.
Alleen moesten de ambtenaren hier anders te werk gaan, wilden zij, langs verboden
wegen, geld maken. Want de Kaap was geen handelscentrum. Het kon niet, gelijk
de Oosterse bezittingen, rijke waren, specerijen, enz. aanbieden. De enige nijverheid
en dus ook de enige bron van winst, was hier de boerderij.
Op een ander punt bood de Kaap ook een scherp kontrast met de Oost: de
Bewindhebbers hadden hier te lande de kolonisatie door blanken stelselmatig
aangemoedigd, met 't doel, de landbouw te ontwikkelen, om op deze wijze voorziening
te maken voor 't verversen van haar vloten.
Als gevolg van deze afwijking van haar gewone politiek, in zake kolonisatie, was
er, bij 't begin van de XVIIIe Eeuw, een sterke nederzetting van vrijburgers, die, wat
de overgrote meerderheid betrof, boeren waren van beroep.
Om deze boeren voort te helpen, had de Compagnie reeds veel gedaan. Op 't einde
van dè vorige Eeuw, hadden de XVII besloten, hun eigen boerderij-ondernemingen
af te schaffen. Dat zou de boeren nog meer helpen. De ambtenaren was 't steeds
streng verboden, met de kolonisten in hun bedrijf te konkurreren.
Daar echter de boerderij de enige bron van winst was, kon men niet verwachten,
dat de ambtenaren zich hiervan zouden onthouden. En inderdaad werden de bevelen
der XVII, dat geen ambtenaar grond of vee mocht bezitten, door dezen gewoonlik
veronachtzaamd.
De grootste zondaar op dit gebied was Willem Adriaan van der Stel, die, in 1699,
zijn vader was opgevolgd, als Gouverneur. Hij was met ‘eene onverzaadbare hebzucht’
bezield, (zo klaagden later de vrijburgers), en begon, dadelik bij zijn komst, een
boerderij aan te leggen, op de reusachtigste schaal. Hij had spoedig op zijn buiten,
Vergelegen, een 500,000 wijnstokken aangeplant; en zijn grote troepen vee, die
20,000 schapen en 1000 stuks groot vee, telden, hadden een onafzienbare
uitgestrektheid als weiveld nodig. Zijn ondergeschikten volgden ijverig zijn voorbeeld
en speelden ook om strijd de boer.
Dit was, op zichzelf misschien geen kwaad. Het kon de boeren ‘niets verscheelen’,
zeiden zij, zolang de ambtenaren hen, de eigenlike boeren, niet in hun beroep
benadeelden.
Maar de markt voor landbouw-produkten was aan de Kaap uiterst beperkt. En
zelfs wanneer de vrijlandbouwers alleen in die markt toegelaten werden, zou er nog
een toestand van blijvende overproduktie heersen. De plaatselike afzet voor
landbouw-produkten was heel gering. Een uitvoer-handel was bijna onmogelik. Hun
overtollig koorn kon alleen met de grootste moeite uitgevoerd worden, daar men te
Batavia liever 't koorn van Suratte of Bengalen invoerde. Dat was veel goedkoper.
De Kaapse wijnen wilde men in de Oost ook niet hebben. En het stoken van
brandewijn wou de Compagnie niet toelaten aan de Kaap. Van uitvoer van vlees was
natuurlik geen sprake.
Het gevolg was, dat de Kaapse boeren, met hun produkten, en vooral met wijnen,
meer en meer opgescheept raakten.
Om een idee te geven van de beperktheid van de afzet, laten wij enige cijfers
volgen.
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In 1705 leverden de boeren 1132 legger wijn; volgens verklaringen later door de
Gouverneur gepubliseerd, werden er dat jaar niet meer dan 500 legger wijn aan de
Kaap verkocht. De boeren bezaten 69,485 schapen, die alleen als slachtvee
aangehouden werden. Gedurende dat jaar werden er, weer volgens de Gouverneur,
niet meer dan 10,000 schapen geslacht, en hiervan leverden de vrijburgers slechts
één-vierde, de ambtenaar-boeren de rest. De koornoogst was, in 1705, slecht
uitgevallen; de opbrengst der boeren was 4331 mud. Toch werd er nog 1400 mud
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Ve r g e l e g e n .
Vergelegen was het landhuis van Gouverneur Adriaan van der Stel, dat in de beschuldigingen, die
tegen hem werden uitgebracht, een groote rol speelde. Beweerd werd, dat hij het schoone gebouw
had laten bouwen door Gouvernements-werklieden en zelfs van Gouvernements-materiaal. De plaats
lag in ‘Hottentotsch Holland’ aan het Noord-Oostelijke strand van Valsche- baai

Meerlust.
Meerlust is gebouwd door Henning Huising, geboortig van Hamburg, die zijn loopbaan in de Kaap
was begonnen als schaap. wachter. In de nabijheid van Eerste Rivier, niet ver van Kaapstad, had hij
van Gouverneur Simon van der Stel, die hem zeer beschermde, uitgestrekte weiderechten verkregen,
hetgeen niet belette, dat hij een bitter vijand werd van Willem Adriaan van der Stel. Ofschoon het
huis, dat hij bouwde, in pracht en grootte alles overtrof, dat de Kaap tot dien tijd had gezien,
beschuldigde hij den Gouverneur van het najagen van buitensporige weelde. Ook in Kaapstad had
hij een woning, welke beschreven wordt als ‘uitermate fraai, het eigendom van den rijksten burger
in de Kolonie’.
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uitgevoerd. Dat was iets buitengewoons. Die 1400 mud moeten dus 't overtollige,
dat aan de Kaap niet nodig was, voorstellen; en het vertegenwoordigt één derde van
de opbrengst der boeren.
Het is duidelik, dat zelfs wanneer de vrijburgers alleen toegang hadden tot de
markt, die nog overvoerd zou zijn. En, nu komen de ambtenaren de boeren uit deze
reeds overvoerde markt dringen. De Gouverneur, zijn familie, en de hoofd-ambtenaren
bezitten gezamentlik evenveel bouwland als zowat de helft van al de boeren in het
land.
Zij kunnen uit hun eigen opbrengsten de hele markt voorzien. De Gouverneur
alleen, met zijn geweldige omslag, kan dit bijna doen. Hij bezit 20,000 schapen, wint
jaarliks over de 1000 mud koorn, en zou, zodra zijn wijngaarden volwassen waren,
minstens 600 legger wijn per jaar kunnen produseren.
Wat moest er nu gebeuren? Beiden, boeren en ambtenaren, konden, in de zo
beperkte markt, niet geholpen worden. De markt was reeds te klein voor de
vrijburgers. De anderen, de ambtenaar-boeren, konden alleen dán voordeel trekken,
wanneer de markt, op kunstmatige wijze, voor de eersten gesloten werd.
Zo gingen de ambtenaren stelselmatig te werk, om de hele markt voor hun eigen
produkten te bemachtigen.
Als opperste gezagvoerders, konden de Gouverneur en de leden van zijn Raad,
(die ook de grootste ambtenaar-boeren waren) de markt geheel naar hun zin regelen.
Het monopolie-stelsel der Compagnie was nog in volle zwang. De voornaamste
waren, vlees, koorn en wijn, moesten tegen door de Raad vastgestelde prijzen verkocht
worden. De alleen-verkoop van wijn en vlees werd verpacht, en niemand dan de
pachters had 't recht wijn of vlees te verkopen.
Om nu hun eigen boerderij te bevorderen, vergunden de Gouverneur en zijn Raad
de pachten op de verkoop van wijn en vlees aan hun eigen geheime agenten. Op deze
wijze konden zij hun eigen produkten kwijt raken, en de vrijburgers uit de markt
houden. De ambtenaren omringen zo de markt, die reeds door de monopolie-muur
der Compagnie omsloten is, met een tweede muur. Zij richten, binnen de officiele
monopolie, een eigen monopolie op.
Als vertegenwoordigers der Compagnie zijn zij feitelik de enige kopers in de
Kaapse markt. Als ambtenaar-boeren worden zij nu ook de enige verkopers!
De positie der vrijlandbouwers werd hierdoor honderd maal verergerd. Voortaan
zouden zij geen enkel schaap, geen mud koorn of legger wijn kunnen verkopen,
tenzij met goedvinden en verlof van de Van der Stel-Trust.
Het geknoei met de pachten, zeiden de boeren later terecht had hun ‘de Hartader,
de vrije Negotie in Wijn, Koorn, en Vee’, afgesneden. Zij moesten nu ‘uit een mans
hand azen’.
Hoe erg de positie in 1705 was, kan men zich voorstellen, uit het praatje, dat er
toen rondging. De Secunde zou aan de Gouverneur gezegd hebben, dat binnen een
paar jaar er geen vrijburgers meer aan de Kaap van node zouden zijn, daar hij (de
Gouverneur) en zijn vrienden de Compagnie van alles zouden kunnen voorzien. Dat
klinkt wel kras; toch is het boven alle twijfel verheven, dat dit het gewone praatje
was in 's Gouverneurs kring. Niemand minder dan de Fiskaal Independent, Blesius,
bevestigt het, in een brief aan de XVII.
De ambtenaren waren goed op weg, de vrijburgers aan de Kaap overtollig te maken.
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De vrijburgers begrepen de toestand volkomen; zij zagen ‘hun Hartader’, hun
geheel bestaan afgesneden. Het werd hun duidelik, dat zij moesten vechten of
òndergaan.
Zo begon de beweging tegen de Gouverneur, en kwamen de burgers hun nood
klagen bij Gouverneur en Raden, en bij de XVII.
Die beweging is het natuurlike gevolg geweest van een strijd om het bestaan, en
is dus uit zuiver ekonomiese gronden voortgesproten.
LEO FOUCHÉ.
P r e t o r i a , Dec. 1912.
(Ter staving van de opvatting in bovenstaande schets, mag verwezen worden naar 't
Aanhangsel op H e t D a g b o e k v a n A d a m Ta s , dat binnen kort 't licht zal
zien).

Die verhouding tussen Afrikaners en Europeane.
Mij was gevra 'n opstel te skrijwe oor die verhouding tussen Afrikaners en Hollanders.
Die leser wat enigssins op die hoogte van sake is, sal toegee dat dit 'n tere
onderwerp is, in verband waarmee so baje misverstand en vooroordeel bestaat dat
die tijd die beste heelmeester sal wees, en voor die oomblik: ‘zeer veel dient
gezwegen’.
Deur ewewel mijn onderwerp die breeër basis te gee wat ik bo aan hierdie stuk
neergelê het, sal ik die saak in sijn kern kan aanraak en veel kan sê wat nie alleen
vir Nederlanders geldig is, waar sprake is van bedoelde verhouding.
Dit lijk of alles in die geskiedenis daartoe meegewerk het, en mee moes werk, om
die Afrikaner los te skeur van Europa. Onder die Afrikaner verstaan ik diegene wat,
van die begin af, sig in die land gevestig het, met die doel om in die land te blij, sijn
lewe daaruit te maak en dus ook vir die land alleen te lewe. Van die begin af moes
die Afrikaner ondervind (onder hollandse sowel als onder engelse bestuur) dat hij
uitgebuit word ten bate van maatskappije of grote here of regeringe wat vir
buitenlandse belange lewe en werk. Waartoe dien anders 'n kolonie?
Die geskiedenis van die buitenlandse belange, in re'elregte strijd met die
binnenlandse belange, is die geskiedenis van Suidafrika - tot die end van die laaste
oorlog (of daarna ook nog?).
Die end van al die struweling en flaters klein en groot moes noodwendig wees dat
die Afrikaner, die man van binnenlandse belange, aan die roer van die landsbestuur
staat. D'is die begin van die Afrikaner sijn eie nasionale bestaan. En hij sal daar nou
wel voor sorg dat die nasionale bestaan, in handel en nijwerheid en in alle andere
dinge, tot sijn reg kom.
Met die oog op die rol wat die uitlander al bijna drie eeuwe lang in Suidafrika
speel, kan dit die Afrikaner wel vergewe worde, sou ik denk, als hij 'n beetje
wantrouwig uitgeval is en die Europeaan nie onvoorwaardelik als broeder aan sijn
hart druk. En als die uitlander hem vrome raad kom gee omtrent sijn taal of die
opvoeding van sijn kinders, neem hem dit nie kwalik nie - al word die raad miskien
ook somtijds uit pure belangstelling en liefde gegee - als hij nog maar altijd 'n halwe
gedagte krij dat hij die jakhals die passie hoor preek.
Die Afrikaner wil wel leer, maar skoolmeesteragtigheid verdra hij nie: al is die
nasie nog so jong, ongevormd en gering in aantal, hij het al meer als eenmaal die
Europeaan op gevoelige manier ‘gewijs waar David die wortel gegrawe het’. Daarbij
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het hij Suidafrika skoon gemaak van wilde diere, en die barbare gehoorsaamheid
geleer. Die Afrikaner voel sijn waarde. Daarom verdra hij dit sleg als hem lering
meegedeel word op so'n manier dat hij in die hooggeleerde 'n gebaar en 'n glimlaggie
van nederdalende medelije bespeur, als hij voel dat hem 'n handje bo die hoofd gehou
word deur kamergeleerdes, in gemaklike stoele, wat met mekaar knipoogies
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wissel van superieure verstandhouding. Erger word dit als i n g e b e e l d e superioriteit
'n rolletje wil speel, wat viral in 'n jong land nog al dikwels gebeur - en nie van
uitlander kant alleen nie, dit moet ik erken.
So 'n air van meerderheid sal die Afrikaner nog eerder van 'n Engelsman dan van
'n Hollander verdra. Hoekom so? Hij mag sê wat hij wil, maar in sijn binnenste voel
hij nog die familieskap met die Hollander; en die meesteragtigheid wat hem in 'n
Hollander hinder is dieselfde wat hinder in 'n familie, als in die boesem daarvan 'n
‘meester dromer’ opstaat, 'n wijse, soos onder die seuns van ou Vader Jakob. En die
Afrikaner is bowendien oortuigd dat die wijsheid van die Hollander nie veel kan
beteken nie, omdat hij - die Afrikaner - self deur middel van 'n ander geest en taal,
dan die hollandse of afrikaanse, sijn hogere gevoelens en begrippe ontwikkeld het.
Afrikaans ken hij net in verband met oppervlakkige, al-dagse, laag-bij-die-grondse
begrippe, met Hollands sal dit wel dieselfde wees - daar is hij seker van, en dit word
hem wel dikwils genoeg voorgehou en ingeprent (tot so'n mate selfs dat hij daartoe
kom sijn hollandse bloed en afkoms te logen). Alles wat Afrikaans of Hollands is
moet, om rede alleen dat dit Afrikaans of Hollands is, minderwaardig wees, dit staat
bij hem vas.
D'is anders nie 'n eigenaardigheid van Afrikaners alleen nie om te denk dat alles
wat vreemd is tog al te seker beter moet wees dan wat van eie land of stam is.
Gelukkig word in die laaste tijd die sotte geloof ondermijnd, deurdat daar soveel
meer van onse jonge Afrikaners kennis maak met hogere hollandse studie, en,
alhoewel hooggeleerd, daarbij tog in wese en taal Afrikaners blij.
Ons verwag viral daarvan dat binnen nie te lange tijd die faktore van misverstand
ge-elimineer sal word wat verwijdering in die hand werk daar, waar eendrag en mag
behoor te bestaan. D'is 'n verwijdering wat uiterst pijnlik is vir Afrikaners, wat die
dienste en die liefde op prijs stel van die talrike Nederlanders met warme harte vir
Suidafrika. Sulke Nederlanders was daar reeds onder ons, toen die beide gewese
republieke nog jong was. Sulke Nederlanders was daar altijd onder ons en in
Nederland self, - viral tijdens onse grote moeilikheden en ellende van die jare
1899-1902.
Daar is daarom één kragtige invloed wat verhinder het dat die Afrikaner sijn
Hollands oor boord gegooi het als iets wat net deug vir wat minderwaardig is, en die
invloed was sijn godsdienst, sijn kerk; daar het hij sijn Hollands leer ken in die dienst
van die hoogste. Dit sal 'n noodlottige dag wees als Hollands of Hoog-Afrikaans nie
meer in sijn kerk gehoor word nie, als daarbij ook nog die opvoeding, en viral die
hogere opvoeding, deur middel van 'n ander dan die eige taal word meegedeel.
Godsdienst en taal breng ons op die aanduiding van twee belangrike oorsake van
verwijdering tussen Europeane en Afrikaners: onse hollandse kerk en kerkmense in
Suidafrika is bang vir die moderne rigting op godsdienstig gebied, wat in Europa so
algemeen word. Die moderne denkbeelde word en is gemeengoed van heel Europa
en dring ons land binne deur die engelse sowel als deur die hollandse deur. Die
invoering daarvan deur engelse invloede en boeke en persone is minder in die
oogvallend, omdat dit so onmerkbaar aansluit bij die stelsel van opvoeding waar ons
al aan gewoon is. Maar die moderne Hollander, of modern-godsdienstige
(modern-wetenskappelike) hollandse boek skok die Afrikaner, omdat hij so gewoon
is die hollandse taal alleen te ken in verband met sijn orthodokse kerk en geloof. Die
afvalligheid van die Engelsman kan hij verdra, siet hij deur die vingers, of siet hij

Neerlandia. Jaargang 17

glad nie raak nie, terwijl hij die ongelowigheid van die Hollander voel als 'n verraad
in eie familie. Ja, die Afrikaner neem dit die ‘goddelose’ Hollander so kwalik, dat
hij sijn best doet om uit te maak dat daar glad geen familieskap bestaat nie.
Beter kennis van die geskiedenis sou die Afrikaner leer dat Frankrijk (die Afrikaner
roem graag op sijn franse afkomst) vir sijn voorgeslag 'n wrede, onnatuurlike moeder
was, wat haar eie kinders bij duisendtalle vermoor het, sodat die wat kon vlug en in
Holland en haar kolonies 'n beter moeder gevind het, nie veel nodig had nie om die
onherbergsame franse vaderland en sijn taal te vergeet, en op te gaan in 'n nuwe
omgewing.
Die Afrikaner leef nie in die verlede nie. Met die verlies van Europa is ook Europa's
geskiedenis vir hem verlore gegaan. Die verlede is, so te sê, heeltemaal vir hem
uitgewis. Hij het weer begin met 'n nuwe bestaan, op Afrikaanse bodem.
Met die ou geskiedenis mis hij veel wat aan die Europeaan voedsel gee vir
verbeelding, en poësie en kunst in die algemeen. Sijn eie jonge geskiedenis het weinig
sigbaars nagelaat in die vorm van bouw-werke, geskrifte e.s.m. Van die begin af was
sijn lewe 'n harde strijd om lewensbehoud en nasionale bestaan. Selfs tot van dag
nog dra al sijn instellinge, al sijn gebouwe, ens. die kenmerk van tijdelikheid, van
onrus, van voorbijgaandheid. Nergens word soveel verreisd, verhuisd, verbouwd,
als in ons land; en die van ons wat nog nie oor die water was nie het selfs geen
voorstelling van 'n ander toestand. Ons het nog nie tijd gehad nie om ons in te léwe
in die fijner en ingewikkelder en afgetrokkener gevoelens en denkbeelde van die
ouer kultuurvolke.
Maar met die intreding van rus, die uitbreiding van onderwijs en wereldkennis, is
'n weertoenadering tot Europa onvermijdelik (omstandighede het bewerk dat die
toenadering tot dusver deur engelse bemiddeling geskied is). Die dag sal nog kom
dat die Afrikaner belang sal stel in die geskiedenis, die oorkondes, die kastele en
bouwvalle, die legendes en oorleweringe van sijn ou kultuurmoederland Europa. Net
soos enige beskaafde land van die wereld sal Suidafrika gelijk-op deelneem aan die
wereld s'n beweginge en worstelinge op geestelik gebied, aan die wereld sijn
vergaderde kennis. Die idee, wat sommige mense nog koester, om van Suidafrika 'n
soort alleenstaande Israel te maak - bang en wars van uitlandse inmenging en invloede
- is 'n droombeeld wat met die dag reeds vager word.
Wat die Afrikaner vooral nog swak laat staan teenoor die uitlander is onbestemdheid
op taalgebied. Newens die uitbuiting-politiek, wat natuurlik die taal van die Afrikaner
tot elke prijs in die grond wil boor, is in eie boesem, sowel als bij die uitlander, nog
baje onkunde, misverstand en vooroordeel te oorwin. Dat die Afrikaner nasie 'n eie
taal besit, 'n taal wat, wel-is-waar, nog ongevormd en onbesonke is, soos die nasie
self, dog op heeltemaal natuurlike manier ontstaan is, 'n taal wat die Afrikaner pas,
wat groei en ontwikkel, wat tot wording en wese gekom is, presies op dieselfde
manier als enig ander taal in die wereld - dit kan sommige mense maar nie verstaan
nie. Baje ontwikkelde Afrikaners en Europeane verstaan dit wèl. Hun invloed laat
sig in die laaste tijd meer en meer geld, en sal, met die tijd, aan Suidafrika sijn eie
taal en wese gun en gee.
Die tijd is nie meer ver af nie dat Afrikaans als medium van onderwijs ingevoer
sal moet word: selfs die klein kinders op skool voel dit als 'n belediging wanneer die
taal wat vader en moeder thuis praat met geringagting behandel word.
JAN F.E. CELLIERS.
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De Wacht-'n-bietjie.
Zou het waar zijn dat dit Afrikaanse bosje ons Volk typeert? Dat wij als Volk op 'n
haar met de Wacht-'n-bietjie overeenkomen? In 't kort, dat wij Afrikaners tweebenige
Wacht-'n-bietjies zijn?
Indien wel, is de tijd dan niet gekomen, dat wij dit bosje openlik ons tot simbool
of merkteken stellen, en de Wacht-'n-bietjie prominent op ons wapen doen schilderen?
Als de Wacht-'n-bietjie 't zinnebeeld is van ons Volksgeaardheid dan verdient hij
onze eerbiediging.

De remschoen partij.
De leidsmannen van ons Volk worden soms bestempeld als de Remschoen Partij,
altans door degenen die ons geen goed hart toedragen. Of zoals iemand het eens
uitdrukte: wij zijn de kinderen van de s t a t u s q u o . Aan nieuwigheden hebben wij
een hekel. Niets verlangen wij vuriger dan om met rust gelaten te worden. Ach, als
men ons maar wou laten begaan, dan zouden wij o zoo gelukkig zijn! Ons leuze is:
‘Zoals het was bij 't begin, nu nog is en eeuwig blijven moet.’ En dan noemen wij
dit, trouw aan de Vaderen!
En dit is niet alleen 't geval met onze denkwereld, waaruit we zorgvuldig alle
nieuw licht weren, maar zelfs in de praktijk schijnt het evenzoo te zijn. Onlangs nog
werd me door een groot handelaar verhaald hoe dat een welgestelde boer bij hem
kwam om een zeker soort verouderde ploeg te bestellen. De handelaar toonde hem
een allerbeste ploeg van de nieuwste maak en drong bij hem aan om zich toch liever
een daarvan aan te schaffen. Doch de man weigerde te ene maal, en kocht de ploeg
waaraan hij levenslang gewoon was.
Doch ziet wat er verder op gebeurde. Enige dagen nadat de boer vertrokken was,
zond de handelaar aan hem een van die nieuwe ploegen met 't vriendelik verzoek
om die toch te willen proberen en, nadat hij zijn oogst ermee had ingeploegd, hem
dan toch te doen weten wat hij van die soort ploeg dacht. De boer ontving de ploeg
en was in 't eerst gestoord dat de handelaar hem met dat nieuwerwetse ding lastig
viel. Doch na ietwat afgekoeld te zijn en ziende dat hij er niets bij verliezen kon,
beproefde hij de ploeg met 't gevolg dat hij onmiddelik die ploeg aankocht en nog
drie andere ontbood.
Dit staaltje werd mij verhaald als bewijs voor de behoudzucht en 't gebrek aan
ondernemingsgeest bij ons Volk. Of dit voorval niet misschien het tegenovergestelde
bewijst, laat ik tans aan de oplettende lezer. Ik heb dit slechts oververteld om duidelik
te maken wat men bedoelt met ons de Remschoen Partij te noemen.

Een beroep op onze taal.
Doch men gaat nog verder en beweert dat zelfs onze taal diezelfde karaktertrek bij
ons Volk verraadt. Nu is het ongetwijfeld waar dat de geaardheid van een Volk
dikwels in zijn spraak openbaar wordt, en niet minder waar is het dat er spreekwijzen
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bij ons Volk zijn die werkelik steun geven aan onze beschuldigers. Immers 't
spreekwoord is de kernachtige samenvatting van wat wij als levenswijsheid
beschouwen. Als men dus vindt dat een tamelike aantal uitdrukkingen dezelfde
neiging of gevoelen of gedragslijn aanprijst, dan mag men wel aannemen dat men
daar een openbaring van 't volkskarakter heeft.
Om maar enige spreekwoorden te noemen die ongetwijfeld de Wacht-'n-bietjie
geest ademen:
‘M ô r e i s o o k 'n d a g ’ hoort men nog al dikwels en moet dienen om 't uitstellen
van 'n zaak te rechtvaardigen. Dat wil zeggen, men moet een beetje wachten.
‘A g t e r -o s k o m o o k i n d i e k r a a l ’, dus ontstel u niet, zo u niet onder de
voorsten zijt, want eigenlik wint men er niets bij door de voorste te zijn.
‘A g t e r b l i j f w i n ’, wil zeggen dat de man die lijdzaam is en achter aan komt
dikwels de vruchten van de voorlopers plukt; dus geen haast, wacht een beetje.
‘S t a d i g o o r d i e k l i p p e r s ’, houd dus liever 't oog op de klippers dan op de
lange weg die nog moet worden afgelegd. Vandaar zo weinig spoed. ‘S o e t j e s
m a a r s e k e r ’, dus liever niet wagen al vordert men ook bijna niet. Ik herinner mij
dat Spurgeon ergens gezegd heeft dat hij hoger dunk had van de man, die struikelde
omdat hij wandelde, dan van de man, die nooit een misstap deed, omdat hij nooit
een voet verzette. Dan is er ook 't geliefkoosde spreekwoord:
‘K i j k e e r s t d i e k a t u i t d i e b o o m ’ waardoor wij ook tot wachten worden
gemaand. En eindelik noemen wij nog 't gezegde van President Brandt dat overal
met ingenomenheid wordt aanvaard: ‘H o u d m o e d , a l l e s s a l r e g k o m ’.
Ongelukkig wordt dit gewoonlik zo verstaan: Maak u niet ongerust en zet u niet uit,
alles zal wel vanzelf te recht komen. Dus wacht maar 'n beetje. Het schijnt dus alsof
onze taal medegetuigt met de beschuldigers, die ons als de Remschoen Partij willen
gebrandmerkt zien.

De ervaring.
Doch zulk een karaktertrek behoeft nog geen zwakheid te zijn, en heeft wellicht een
historiese rechtvaardiging. In Zuid-Afrika was - en is nog - niet alleen de natuur
wispelturig, bedriegelik en onvertrouwbaar maar zelfs de medemens en ook 't dier.
Niet alleen had de boer met de listige inboorling en de leugenachtige hottentot zijn
weg te vinden, maar ook met een ongestadige en inkonsekwente Regering, de schelme
smous, de reizende gast en 't wilde dier, en de arme boer werd door die allen
beschouwd als wettige buit! Hij, die zo goeder trouw is, komt er bijna altijd bedrogen
van af. Is het dan te verwonderen als hij later de voorzichtigheid ten uiterste drijft?
Of is er misschien tans minder behoefte aan voorzichtigheid, vooral nu dat de
roofvogel hem te dikwels lokt met een ‘Aap, wat ben je toch 'n mooie jongen’?
De ‘Wacht-'n-bietjie’ leuze is onder omstandigheden onverbeterlik, en komt ons
soms zeer goed te stade.
Maar de vraag is toch of wij niet van een deugd een ondeugd gaan maken.

Wat is tans behoefte?
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Wat eenmaal en onder bepaalde omstandigheden de beste gedragslijn was kan
misschien tans, onder veranderde omstandigheden, onverstandig geworden zijn. En
mij komt het voor alsof het hoog tijd voor ons geworden is om niet ‘Wacht-'n-bietjie’,
maar ‘Neem de gelegenheid waar’ tot leuze te hebben. Het Afrikaanse spreekwoord
‘Iedereen s'n gouwigheid’ zou ons tans beter te stade komen, want het is in elk geval
zeker niet 'n schreiende behoefte dat wij in onze voorwaartse vaart gekeerd of gestuit
zouden worden. Neen, de omstandigheden zijn zo veranderd en de bestaansstrijd
wordt zo hevig dat wij tans geen remschoen maar een spoorslag, of beter, 'n ‘voorslag’
behoeven. Wij moeten de tijd uitkopen, ja elk ogenblik, indien wij op de duur sukses
verlangen. Wie 't eerst bij 't vuur komt warmt zich 't best. De Amerikaner geeft ons
hierin 'n navolgens, waardig voorbeeld. Men zegt dat als de Amerikaner tegen de
avond aan 'n woest heidens eiland zou stranden, dan zou men vinden dat hij reeds
de volgende ochtend op 't eiland rondgaat om aan de eilanders landkaarten van hun
eigen eiland te verkopen! Hij heeft die nacht benuttigd om 't eiland af te lopen en
ervan kaarten te tekenen, en de volgende dag is hij ermee 't eerst in de markt!
In onze dagen moet men gauw zijn of er is voor ons geen hoop. Voor de meesten
betekent wachten niets minder dan totale mislukking. De gelegenheid
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moet ogenblikkelik worden raak gegrepen of wij zijn voor goed van 't strijdperk
verdwenen. Om dit thuis te brengen vertel ik de volgende ware gebeurtenis.
Op de kust van Engeland ging een man eens om vogel-eiers uit de nesten te halen,
welke hij dan verkocht. Op de rotslijsten tegen de overhangende hoge kransen, daar
leggen duizenden vogels hun eieren. De man had zijn ijzeren haak boven op de krans
stevig in de aarde geslagen en liet zich toen langs het touw tegen die steile rots naar
beneden. Doch toen hij recht tegenover de nesten kwam ontdekte hij dat hij te ver
overhing, en alleen bij de nesten kon te lande komen door zich heen en weer aan dat
touw te zwaaien. Dit deed hij, en eindelik, daar stond hij op de rotslijst bij de nesten,
doch helaas! 't touw was hem uit de handen gegleden. Zijn toestand was ijselik.
Honderden voeten beneden zich daar bruiste en klotste de zee tussen reusachtige
rotsblokken, boven hem stak de graniet-massa toornig uit in de blauwe lucht. Aan
uitklauteren was er evenmin te denken als aan afklimmen. Zijn hart kromp ineen en
de dood staarde hem in de ogen. Zijn enige redmiddel was dat touw en dat zwaaide
nog heen en weer, al verder en verder van de rots waarop hij stond. Hij zag duidelik
dat wanneer 't touw tot stilstand gekomen was, het dan helemaal buiten zijn bereik
zou zijn. Elk ogenblik dat hij wacht vermindert zijn kans. Dadelik neemt hij z'n
besluit. Toen 't touw weer naar zijn kant zwaaide, raapte hij zich op en sprong de
blauwe lucht in - greep 't touw vast - sidderde 'n ogenblik over de vreselike afgrond
- klauterde dan naar boven - gered! Nog één ogenblik gewacht en hij was reddeloos
verloren.
Meer dan een Afrikaner staat ten opzichte van zijn Kerk, Taal, Nationaliteit en
Maatschappelike vooruitzicht op zulk een rotslijst met 't enige reddingstouw al verder
en verder zwaaiend in de blauwe en ijle lucht van totale mislukking; en rondom zich
in 't onafzienbare ruim trachten de gieren met hun dreigend gekras om z'n aandacht
van dat enige touw af te trekken. Wil men behouden zijn dan moet die ijselike sprong
gedaan worden, en dat... Nu of Nooit.
N.J. BRÜMMER.

J.B.M. Hertzog.
James Barry Munnik Hertzog werd den 3den April 1866 in het distrikt Wellington,
Kaap Kolonie, geboren. Zijne eerste schooljaren heeft hij te Kimberley doorgebracht,
en van 1883 tot 1889 is hij te Stellenbosch geweest, alwaar hij in 1889 den graad
van Bachelor of Arts aan de Kaapsche Universiteit verwierf. Hij is toen zijne studies
aan de Universiteit te Amsterdam gaan voortzetten en promoveerde aldaar in 1892
in de Rechtswetenschap. Bij zijne terugkomst in Zuid-Afrika vestigde hij zich als
Advokaat te Pretoria. In Juli 1895 werd hij in den Oranje Vrijstaat als Rechter
aangesteld en bleef die betrekking bekleeden tot de oorlog in 1899 uitbrak.
Men kan zeggen, dat zijne politieke loopbaan van dezen datum af dagteekent.
Gedurende den oorlog werd hij als Generaal aangesteld. Hij bleef vechten tot aan
het einde toe, en was een van de Boerengeneraals die het tractaat te Vereeniging
onderteekende. Na den oorlog vestigde hij zich als Advokaat te Bloemfontein en
toen zelfregeering aan die kolonie werd gegeven, werd hij aangesteld als
Staatsprocureur en Minister van Onderwijs in het Fischer Ministerie.
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Toen de Unie van de Koloniën van Zuid-Afrika in Mei 1910 plaats vond, werd
hij Minister van Justitie in het Botha Ministerie en later kreeg hij ook onder hem het
portfolio van Minister van Naturellen. Hij bleef Minister tot het einde van 1912, toen
Generaal Botha zijn Ministerie ontbond.
Bij het vormen van zijn nieuw Ministerie werd Hertzog opzettelijk door Generaal
Botha uitgelaten.
De loopbaan van Generaal Hertzog is dus schitterend geweest.
Als student was hij een ernstige harde werker en diezelfde ernst kenmerkt den
man thans, en het is juist aan het vertrouwen dat men in zijn woord

Generaal Hertzog.

stelt, dat Hertzog zijn invloed onder het Afrikaansche volk te danken heeft.
Gedurende den oorlog heeft hij persoonlijk kennis gemaakt met de gruwelen en
het onrecht van den vijand, en heeft hij gezien hoe men erop uit was, indien mogelijk,
het Afrikaansche Volk te vernietigen en uit te wisschen. Toen was het dat hij met
die geestdrift bezield werd om zijn volk van de verdrukking te verlossen. Hij heeft
deze waarheid diep gevoeld, dat een volk, dat zijn taal en tradities verliest, als een
volk langzamerhand een slaven-volk worden moet en uiteindelijk moet vergaan.
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Toen hij dus Minister van Onderwijs in den Vrijstaat werd, was zijn eerste zorg
de taal van het Afrikaansche Volk te redden door aan dezelve gelijke rechten met
het Engelsch te waarborgen - op school zoowel als in den publieken dienst.
Van dezen tijd af dagteekent het bittere antagonisme van de Engelsche Pers in
Zuid-Afrika tegen hem - en die vijandschap heeft uiteindelijk tengevolge gehad, dat
er een gevoel van wantrouwen in de bedoelingen van Hertzog bij de
Afrikaansch-Engelsche bevolking geboren werd. Dit wantrouwen heeft ongetwijfeld
veel tot de bekende Kabinet-Krisis bijgedragen. Het zou van weinig nut zijn hier in
beschouwing over het geschil tusschen Botha en Hertzog te treden, - trouwens wat
ook het politiek geschil moge zijn, geen Afrikaner kan en zal vergeten, dat Hertzog
de eerste openlijke kampvechter is geweest nà den oorlog voor de taal van den
Afrikaner. Door het behoud van zijn taal heeft de Afrikaner zijn gevoel van
eigenwaarde en zijn nationaal bewustzijn als een volk bewaard, en aan Hertzog komt
grootendeels de eer toe dit resultaat te hebben teweeggebracht!
F.E.T. KRAUSE.
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Prof. dr. H.D.J. Bodenstein, Hoogleeraar in het hedendaagsch Romeinsch Hollandsch Recht aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.

Suid-Afrikaans Reg.
Dit sal vir menige leser iets nieuws wees om te verneem, dat ons reg in Suid-Afrika
vandaag nog is die Rooms-Hollands reg, die reg wat in Holland gegeld het vóór en
gedurende die tijd van die Republiek van die Verenigde Nederlande. Menige ou
plakaat uit die tijd van Karel V en van die Staten-Generaal word dageliks soal niet
aangehaal dan tog toegepas in onse geregshowe en om tot een juiste kennis van ons
reg te kom is dit dikwels nodig, al word dit lang nie genoeg gedaan nie, die ‘keuren’
en ‘costumen’ te raadpleeg uit die 16e en latere eeuwe. Ons regspraak word vir 'n
groot deel beheers deur die werke van manne als Hugo de Groot, Johannis Voet,
Simon van Leeuwen, Van der Keessel e.a. Soals dit met ons taal en met ons godsdiens
die geval is, so staat ons ook met ons regssysteem nog bijna geheel op die fondamente
gelegd deur ons Hollandse voorouers. Meer dan een sal hom hieroor verwonder,
want daar is baia mense, wat denk dat bij ons, nou dat die land 'n Engelse Kolonie
geword het, nog maar weinig blijwende spore te vinden is van die ou' Hollandse
invloed en wat daar van die invloed oor is al aan verdwijne is. Niets is verder van
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die waarheid, want vir die overgrote deel word ons geesteslewe vandaag nog beheers
deur die sienswijse van die Hollanders van vroegere eeuwe. Die kloof wat daar
ontstaan het tusse die Hollandse en die Afrikaanse volk na die Engelse besetting in
1806 is al wijer en wijer geword met die loop van die jare, al meer en meer is ons
gedwonge geword op ons eië bene te staan en geleidelik het tot voor die laaste twintig
jaar die verkeer op intellektueel en geestelik gebied met Holland so te sê opgehou.
Maar ons het vasgehou aan wat ons had en so staat vandaag nog, al is dit eenigssins
verafrikaniseerd, die drie hegte monumente van die oud-Hollandse kultuur, ons kerk,
ons taal en ons regssysteem in hulle wese nog weinig aangetast in die wijë vlaktes
van Suid-Afrika. Dit is die bittere ironie van die geskiedenis, dat die Hollanders die
meest Hollandse van al hulle kolonies moes prijsgee, want selfs Oost-Indië, wat nog
altijd bewaard geblij is als 'n parel aan die Nederlandse kroon, is minder Hollands
dan Suid-Afrika.
Dat een taal nie sommer van hoger hand deur 'n regering, hoe on-sympatiek ook,
uitgeroei kan word nie, lê voor die hand en gelukkig was die tijë van
geloofsvervolging reeds virbij, toen die Engelse die Kaap oorgeneem het, sodat die
Afrikaner ongestoord sij God kon blij dien op die oude manier, waarop sij voorouers
dit gedoen het. Maar dat ons vandaag nog dieselfde reg het, waaronder ons voorouers
geleef het in die tijd van die Oost-Indiese Kompagnie is lang nie so vanselfsprekend
nie; denk maar net aan die invoering van die Code Napoléon hier in Holland. Die
direkte oorsaak daarvan is, dat die Engelse in 1806, toen hulle vir goed die Kaap
beset het, die daar geldende reg laat voortbestaan het. Dit is 'n algemene stelréel van
Engelse politiek om in die lande, waar reeds een of ander behoorlik regssysteem
bestaat, die ongemoeid te laat. Suid-Afrika is dan ook vandaag nie die enigste Britse
Kolonie, waar die Rooms-Hollands reg nog vigeer, want ook op Ceylon, Demerara
en in Brits Guyana, almaal kolonies, wat die Engelse aan die Hollanders ontneem
het, leef die mense naar dieselfde reg. Die politiek lijk baia edelmoedig en getuig op
die eerste gesig van 'n wije blik en 'n gematigd oordeel, maar bij nadere beskouwing
sal men sien, dat die onmogelikheid van die invoering van die Engelse gemeen reg
(common law) ook groot invloed moet gehad het op die gedragslijn van die Engelse.
Die regstoestand in die Verenigde Koninkrijk is van die aard, dat dit vir die Engelse
vrijwel ondoenlik is hulle gemeen reg op te dring aan 'n volk, wat nie daarmee
opgegroei is nie. Hulle reg is vir die grootste deel nie gekodifiseer nie en alleen te
hale uit gewijsdes van die howe en die werke van regsgeleerde skrijwers. Tereg sou
die nieuwe onderdane kon geeis het een korte en bondige uiteensetting van die
vreemde reg, waaraan hulle in vervolg hulle had te hou, maar tegemoetkoming aan
die eis sou stuit op soveel besware, dat die Engelse wijselik maar nie beginne het
om te torn aan die bestaande regstelsel in die nieuwe van ander lande oorgenome
kolonies. Was die Engelse gemeen reg gekodifeseerd dan betwijfel ik sterk of ons
vandaag nog ons eië regssysteem sou gehad het.
Van uit die Kaap-Kolonie het die Afrikaner die gebied van die Rooms-Hollands
reg uitgebreid oor geheel Suid-Afrika, suid van die Sambesie, met uitsondering van
Duits Suid-West en die Portugese Kolonie langs die Oostkus. Dit is dan ook met die
volste reg dat die Rooms-Hollands reg bij uitstek genoem word die Suid-Afrikaans
reg.
Wanneer ons in aanmerking neem die ruime plaas in ons reg toegeken aan gewoonte
nie alleen als regskeppende faktor in aanvulling van die reg, maar ook als afbrekende,
daar 'n gewoonte, die in strijd is met een bestaande regsregel sodanige regsregel kan
afskaf, wanneer die gewoonte maar algemeen deur die volk als verbindend word
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beskou en in sij regsverhoudinge word nageleef, spreek die feit, dat die kern van ons
Rooms-Hollands reg nog helemaal onaangetast staat, boekdele vir die gesond verstand
en billikheid van die Hollandse juriste, wat die stelsel opgebouw het. 'n Ons eerbied
vir hulle werk groei, wanneer ons bedenk, dat vir die laaste 100 jaar onse juriste bijna
almaal hulle opleiding in Engeland gehad het, waar hulle kennis gemaak het met 'n
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regstelsel wat so verskillend is van die onse en bij die begin van hulle praktijk totaal
vreemd gestaan het voor hulle eië reg. Die verskil in die Engelse stelsel en die van
ons het noodsakelik op elke stap vergelijking uitgelok. Was die innerlike waarde van
ons reg minder groot, ongetwijfeld sou sig hier herhaal het wat in Holland is gebeurd,
toen die aanraking met die Romeinse reg die regsgeleerde van die tijd bijna met
minagting laat neersien het op hulle inheems reg, en sou die Engels reg die
Rooms-Hollands reg uit onse geregshowe geban het. Maar die vuurproef is doorstaan
en jong, fris en kragtig is ons regssysteem anderkant uitgekom, want ons kan met
sekerheid aanneem dat na die stigting van een eië Universiteit met erns een aanvang
gemaak sal word met die wetenskappelike studie van ons eië reg, en dat ons juriste
voortaan in Suid-Afrika opgelei sal word.
Maar net so min als ons taal ontkom het aan die Engelse invloed, ja, dageliks nog
die invloed ondergaat, net so min is dit met ons reg die geval. Om 'n goed denkbeeld
te krij van ons regstoestand, moet daar een skerpe lijn getrek word tusse ons gemeen
reg en onse lokale wette. Ons gemeen reg is die gedeelte van ons reg, wat ons
voorouers saam met hulle gebreng het uit Holland, vervat in die werke van onse
regsgeleerde skrijwers en sodanige ordonnansies en plakate, etc. uit die oude tijde,
wat bij ons nog gesag van wet het, voor soverre deur wetgeving in Suid-Afrika self
daarin geen verandering gebreng is. Lokale wette noem ons die wette, wat deur die
wetgevende lichame in die verskillende kolonies en state na 1806 gemaak is. Ons
gemeen reg is dus die ondergrond, waarop die gebouw van lokale wette staat en alles
wat nie bij lokale wet geregeld is, word beheers deur die gemeen reg.
Die Engelse opleiding van ons juriste, die jurisdiksie van die Privy Council in
laaste instansie, die grote krag toegeken aan gewoonte en die moeilikheid om deur
die grote verskeidenheid van die bronne van ons reg tot een juiste kennis daarvan te
kom, het gemaak, dat menige Engelse beginsel in ons reg is oorgegaan, meestal ons
reg verrijk het, maar ook wel eens als 'n indringer een of ander gesond beginsel van
ons reg verknoei het. Moedwillig van ons reg afgeweke ten gunste van Engels reg
is selden gebeurd, maar wel is dit voorgekom dat ons eië reg bewust opsij is geset
vir Engels reg, omdat die regter sig gebonde geag het aan die beslissinge van die
Privy Council. Ook is dit meer dan eens voorgekom, dat sonder behoorlik ondersoek
'n Engelse regsregel bij ons is toegepas in die veronderstelling, dat ons reg dieselfde
was als die Engels reg, maar van 'n verdringing van ons reg deur die Engels reg is
daar glad geen sprake nie.
Veel groter is die invloed van Engelse ideë en regsbeskouwinge op onse lokale
wette. Die Kaap-Kolonie is lange tijd die voorbeeld gewees van die ander state en
kolonies op allerlei wetgevend gebied. Overweginge van utiliteit en die Engelse
opleiding van die Kaapse staatsliede en ambtenare het die Kaapse parlement in menig
opsig die voetspoor laat volg van die parlement in Westminster en meer dan eens is
daar maar al te slaafs naar die Engelse voorbeeld gekopieer. Dit was dan ook soveel
gemakkeliker dan een eige stelsel op te bouw na een veelsijdige bestudering van die
oplossing van dieselfde probleme ook in andere lande. Natuurlik is dit nie met al ons
lokale wette die geval nie, want die biesondere omstandighede van die land het ons
gedwing op menig gebied ons eië oplossing te soek, omdat ons ons beweeg het op
'n gebied, waar geen voorbeelde aanwesig was nie, maar dit is, geloof ik, niet te sterk
gesproke wanneer ik seg, dat baia van onse lokale wette overwegend die stempel
draag van die wette van die Engelse parlement en die Engelse kultuur.
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In hoeverre ons hierdoor skade gelij het is iets, waaroor verskil van mening kan
bestaan, maar dat ons juriste nie behoorlik in hulle eië reg opgeleid is, is iets wat
vandaag nog loodswaar druk op die Suid-Afrikaanse regswetenskap. Die
wetenskappelike beoefening van ons eië reg het daardoor in de knel gekom en is al
die honderd jaar lang totaal verwaarloos. Ik is daar absoluut seker van dat wanneer
die stroom van juriste nie naar Engeland toe gevloei was nie, maar naar Holland, wat
tog die meest natuurlike ding van die wereld sou gewees het, wanneer daar werkelik
bij die studente 'n ernstige begeerte bestaan het om met ons eië reg kennis te maak,
dan sou ons regwetenskap vandaag ongetwijfeld gebloei het - in plaas van te kwijn,
so's dit nou die geval is.
Ik twijfel daar nie aan nie of Holland sou bij voldoende deelneming al lang reeds
een leerstoel ingestel het vir ons reg, soos sij dit gedoen het na die oorlog. In ieder
geval sou onse juriste in kennis gekom het met die Hollandse methode van onderwijs
aan die Unieversiteite en sou daardoor onse knapste juriste ongetwijfeld aangeset
geword het tot eige studie en 'n diepgaande ondersoek in die bronne van ons eië reg.
Die gedagte, dat hulle in Engeland hulle kragte sou wij aan een systeem, die in hulle
latere lewe van weinig prakties nut vir hulle sou wees, moet selfs op die beste
Suid-Afrikaanse studente onder die meest-bevoegde leermeesters 'n deprimerende
invloed gehad het. Wanneer aan die Unieversiteit die liefde tot die wetenskap nie
reeds opgewek is nie, sal die praktijk, met sij eigenaardige eise dit maar selde doen.
Bij baia juriste het die studie in Engeland 'n grote mate van oppervlakkigheid
aangekweek, die, gepaard met die materialistiese gees van ons samelewing, gemaak
het, dat werkelik ernstige studie bij ons 'n hoge uitsondering is. Ons hoop, dat die
stigting van 'n Unieversiteit, met o.a. 'n volledige juridiese fakulteit, die so lang
onderdrukte liefde sal doen ontwaak. Die ontwaking sal noodsakelikerwijs gepaard
gaan met een steeds groeiende intellektueel verkeer tussen Holland en Suid-Afrika,
want 'n ernstige bestudering van ons eië reg sal ons op elke stap in nouer aanraking
breng met die oud-Hollandse kultuur, en als vanself belangstelling opwek vir die
moderne. Bowedien sal dit ook hier in Holland die bestudering van die oudvaderlands
reg nieuw lewe in blaas, want hoe bekoorlik geskiedenis op sigself reeds is, die aantal
persone wat hulle aan die studie wij sal onwillekeurig groter word, wanneer die
werkers die voldoening smaak, dat hulle nie alleen vir hulle eië genoege bedolwe
stede opgraaf nie, maar tegelijkertijd ook meewerk aan die opbouw en vervolmaking
van een nog lewende en lewenskragtig regssysteem.
H.D.J. BODENSTEIN.
A m s t e r d a m , Augustus 1913.

Bladvulling.
Wij vragen geene grootmoedigheid; wij eischen slechts rechtvaardigheid.
***
Broeders, gij hebt een duren plicht te vervullen. Het pand door Uw voorouders aan
U toevertrouwd, moet gij, en met Gods hulp zult gij bewaren. Uwe kinderen en
kindskinderen zullen van U rekenschap eischen van Uw rentmeesterschap.
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De eerste leden der Z.-Afr. Akademie op de Jaarvergadering te Bloemfontein 1910. Voorste rij: Dr.
D.F. Malan, Ds H.D. van Broekhuizen, Dr. N.M. Hoogenhou en J.S.M. Rabie; middelste rij: Prof.
Dr. G. Knothe, President M.T. Steijn en Ds. J.D. Botha; achterste rij: Prof. N.J. Brümmer, Adv. N.J.
de Wet, Adv. A.E. Jansen, Ds. J.D. Kestell Gus. S. Preller, Gen. J.B.M. Hertzog, Dr F.V. Engelenburg,
Jan F.E. Celliers, Prof. A. Francken en Adv. F.S. Malan.

De Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst.
Zoals vele vorderingen op wetenschappelik of sociaal gebied, heeft ook de
Zuid-Afrikaanse Akadedemie zijn ontstaan te danken aan 'n konflikt of botsing. De
Zuid-Afrikaanse Akademie is uit strijd geboren. Sedert het opkomen van de
Afrikaanse Taalbeweging, en vooral in het jaar 1908, werd er 'n hevige strijd in
Zuid-Afrika gevoerd door de voorstanders van de twee Hollandse taalrichtingen, n.l.
de voorstanders van de Afrikaanse Taal Vereniging aan de ene, en die van de
Zuid-Afrikaanse Taalbond, aan de andere kant. Het scheen of deze strijd een strijd
op dood of leven zou wezen, en velen onder ons vreesden, dat dit de ondergang van
de Hollandse taal zou veroorzaken. Gelukkig werden er bijtijds pogingen in 't werk
gesteld om de geschillen uit de weg te ruimen. Beide partijen hadden immers het
zelfde doel voor ogen, namelik, de bevordering en de handhaving van 't Hollands in
Zuid-Afrika. Hoewel mannen, als wijlen J.H. Hofmeyr, Oud-President Steyn en
Generaal Hertzog e.a. met hart en ziel de belangen van 't Nederlands steunden, hadden
zij toch ook zeer grote sympathie met hen, die ijverden voor de Afrikaanse taalvorm.
Door hun bemiddeling kwamen gaandeweg de ultra-mannen en beide richtingen tot
bedaring en toenadering, en onderlinge besprekingen van zaken werden mogelik.
In 't begin van 1908 werd er met de Afrikaanse voormannen onderhandeld inzake
onze taalbelangen, met het gevolg, dat op 5 Januarie 1909, een zeer
vertegenwoordigende konferentie in de Hugenote-Gebouwen te Kaapstad plaats
vond. Na breedvoerige bespreking werd er geoordeeld, dat men de grote zaak best
zou kunnen dienen door 'n sterk centraal lichaam in 't leven te roepen, dat 't gehele
land vertegenwoordigt, beide taalvormen sympathiek behandelt, en 'n algemeen
erkend gezag, waar er met de Unieversiteit of de Regering moet worden onderhandeld,
heeft. Een brede kommissie, bestaande uit 'n twintigtal van de erkende voormannen
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van volk en taal werd benoemd om 'n konstitutie op te stellen en Statuten op te
trekken. Na enige bijeenkomsten te Stellenbosch, Kaapstad en Bloemfontein, waren
de Statuten gereed en werden aan de vergadering, onder voorzitterschap van wijlen
J.H. Hofmeyr, voorgelegd en na nauwkeurige bespreking op twee achtereenvolgende
zittingen, met enige wijzigingen aangenomen. De brede kommissie kreeg toen
opdracht om 'n zodanig genootschap, naar eis van de Statuten, te gaan stichten. Er
werd echter niets in de zaak gedaan, totdat de Vereniging ‘Onze Taal’ te
Bloemfontein, een algemeen taalkongres opriep om de belangen van de Hollandse
taal in 't algemeen, en 'n betere samenwerking der verschillende taallichamen in ons
land, te bespreken. Men trad in briefwisseling met de voormannen van de
Zuid-Afrikaanse Taalvereniging en deze onderhandelden weer met de brede Akademie
Kommissie, tot men besloot om op 1 Julie 1909, te Bloemfontein een groot kongres
te houden en bij die gelegenheid 't beoogde genootschap in 't leven te roepen. Twaalf
afgevaardigden uit de brede kommissie, t.w.: Prof. A. Moorrees, Prof. Lion Cachet,
Prof. Dr. G. Knothe, Prof. N.J. Brümmer, Prof. A. Francken, Prof. G. Besselaar, Ds.
J.D. Kestell, Ds. J.D. Botha, Ds. H. van Broekhuizen, Ds. W. Postma, Adv. W.J. van
Zijl en Mnr. G.S. Preller werden naar Bloemfontein gezonden om de kommissie op
dit kongres te vertegenwoordigen. Het kongres van 1 Julie 1909, dat bijgewoond
werd door afgevaardigden uit alle delen van Zuid-Afrika, heeft historiese betekenis
gekregen. Op 2 Julie 1909 werd, na langdurige bespreking, de Zuid-Afrikaanse
Akademie gesticht. Dertig leden, er-
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kende voormannen van volk en taal, werden gekozen, om de kern van de Akademie
te vormen. Op 6 Julie 1910 kwam dit dertigtal weer bijeen om de gestichte Akademie
in werkende orde te brengen. Als voorzitter werd gekozen Z.H. Ed. Oud-President
M.T. Steyn, als vice-voorzitter Prof. A. Moorrees en als sekretaris Prof. Dr. G.
Knothe, alle drie geboren Afrikaners.
Deze drie maken het Dagelikse Bestuur uit en kunnen in spoedeisende gevallen
handelend optreden. De zetel van de Akademie is Bloemfontein, het Mekka voor de
Afrikaners (Postbus 355).
Het doel, dat de Akademie zich voor ogen heeft gesteld is groots en verheven!
Z.Ed.Gestr. Minister Malan heeft het kortelinks samengevat als volgt (openingsrede
6 Julie 1910): ‘Ten eerste, om de studie en beoefening van de Hollandse taal (beide
taalvormen), Letterkunde, Oudheidkunde en Kunst te bevorderen, en om de
veranderingen van ons taalorganisme tot harmoniese ontwikkeling te helpen brengen;
ten tweede, om 'n zelfstandig denken en de letterkundige ontluiking van 't
Hollands-sprekend deel der natie aan te wakkeren; ten derde, om verdienstelik werk,
op 't gebied der letteren evenals dat der schone kunsten, te bekronen; en ten vierde,
om de werkers en werksters aan onze edele, nationale geestestempel te bemoedigen
en te steunen.’
De middelen, waardoor onze Akademie tracht haar doel te bereiken, zijn:
voorlichting van 't publiek en opwekking van belangstelling in de studie van de
Hollandse taal; 't houden van eksamens, 't uitschrijven van prijsvragen, 't stichten
van bibliotheken, 't uitgeven en verspreiden van geschikte lektuur en van
schoolboeken; 't aanmoedigen van leesgezelschappen, voordrachten en populaire
voorlezingen, en verder: toe te zien, dat 't onderwijs in 't Hollands op alle mogelike
wijzen zal worden gesteund en bevorderd en dat aan 't Hollands gelijke rechten met
't Engels zal worden verleend bij alle Universiteits- en andere openbare eksamens.
De ervaring heeft geleerd, dat geen vereniging, hoe edel haar doel en nuttig haar
werk ook, stand kan houden, tenzij z'n leden binnen bereik van elkaar wonen. Vele
pogingen zijn reeds mislukt, eenvoudig omdat men bij het samenstellen van de
uitvoerende kracht dier lichamen niet rekening heeft gehouden met de grote afstanden.
Het reizen in Zuid-Afrika eist geld en tijd, en velen kunnen de nodige opofferingen
niet doen. Daarom heeft de Akademie haar gewone werkzaamheden grotendeels aan
kommissies opgedragen, en het werk op die wijze onder de leden verdeeld. Er bestaan
vijf kommissies:
1. D e E k s a m e n K o m m i s s i e (de Zuid-Afrikaanse Taalbond) neemt eksamens
af, kent ere-penningen, geld- en boekprijzen toe en reikt namens de Akademie,
getuigschriften uit. De Certificaten door de Taalbond uitgereikt dragen 't opschrift:
Z.-A. A k a d e m i e (Z.-A. Taalbond: Eksamen Kommissie).
2. D e K o m m i s s i e v o o r Ta a l e n L e t t e r e n beijvert zich om letterkundige
arbeid te bevorderen, aan te moedigen en voor te lichten en beoordeelt prijsvragen
en zelfstandige letterkundige arbeid.
3. De R e k l a m e K o m m i s s i e beijvert zich in 't opsporen, bekendstellen en
verspreiden van boeken, tijdschriften, liederen enz.
4. D e K o m m i s s i e v o o r Wa a k z a a m h e i d waakt tegen allerlei gevaar,
dat Taal of Letteren zou kunnen bedreigen op 't gebied van school, kerk, wetgeving,
civiele dienst, samenleving of waar ook.

Neerlandia. Jaargang 17

5. D e A f f i l i a t i e K o m m i s s i e stelt zich in kennis met andere lichamen in
Zuid-Afrika, die een of andere werkzaamheid beoefenen, waardoor 't doel van de
Akademie bevorderd wordt.
Jaarliks wordt er 'n algemene vergadering van de Akademie gehouden om zaken
van algemeen belang te bespreken en bij die gelegenheid worden er door leden
voorlezingen van wetenschappelike aard gehouden. De eerste jaarvergadering (1910)
vond plaats te Bloemfontein; de tweede (1911) te Pretoria; de derde (1912) te
Stellenbosch en de vierde (1913) zal heel waarschijnlik te Pieter Maritzburg worden
gehouden.
In de korte tijd van zijn bestaan heeft de Akademie zich al krachtig doen gelden.
Als gevolg van 'n onderhoud van 'n kommissie van de Akademie met de Minister
van Spoorwegen moeten, op last van de Minister, in 't vervolg alle vertalingen van
kennisgevingen in spoorwegrijtuigen en op stations aan de sekretaris van de Akademie
ter goedkeuring worden overgelegd, alvorens ze op de bestemde plaatsen aangebracht
worden. Hierdoor wordt verhinderd, dat er zoals 't vroeger dikwijls gebeurde, op
openbare plaatsen en in Goevernements-kennisgevingen gekke en onjuiste vertalingen
verschijnen.
Door de invloed van de Akademie beginnen de gevallen van overtreding der
taal-klausule van de Zuid-Afrikaanse Grondwet van zodanige aard te worden, dat ze
meer uitzondering dan regel zijn. Op de onlangs, te Stellenbosch gehouden
jaarvergadering kon de Waakzaamheids Kommissie rapporteren:
't Is verblijdend en 't stemt tot dankbaarheid, dat gedurende 't afgelopen jaar talrijke
nieuwe blijken zijn gegeven van de gezonde levens vatbaarheid der
Hollands-Afrikaanse taal....
Zodoende heeft de Waakzaamheids Kommissie Uwer Akademie niet dan enkele
malen aanleiding gevonden om op te treden.
Eenmaal geschiedde dit in verband met de biezonderlik gebrekkige behandeling
van een ambtelik Blauwboek; een schrijven werd deswege aan Z.H. Edele de Eerste
Minister gericht, die in zijn antwoord de klacht der Waakzaamheids Kommissie
gegrond verklaarde en naar de betrokken Minister verwees.
Een tweede schrijven had betrekking op een grief, welke buiten de Unie ontstaan
was, namelik bij de wetgevende autoriteiten van Rhodesië, die de uitoefening van
stemrecht afhankelik schijnen te willen maken van de kennis der Engelse schrijftaal
alleen.’
Een lijst Engelse woorden, waarvoor gelijkwaardige Afrikaanse onvindbaar bleken
te zijn, werd door de sekretaris onder de Akademieleden rondgezonden. De
ingezonden vertalingen zijn naar de Kommissie voor Taal en Letteren verwezen, die
de meest geschikte uitdrukkingen zal uitzoeken en publiceren, waardoor ze dan
burgerrecht in de Afrikaans-Hollandse taal zullen verkrijgen.
Namens de Akademie zond de sekretaris in Oktober 1911 een Petitie aan de
Unie-Regering om de ‘Boek Registratie Wet’ van 1888 van de Kaapkolonie,
toepasselik te maken voor de gehele Unie van Zuid-Afrika.
Voorts werd er in November 1911 een Petitie aan de Unie-Regering gericht inzake
het aankopen van de bekende woning van wijlen mevr. Koopmans-De Wet, in Strand
Straat, Kaapstad, voor een histories museum.
Op de 18 en 19 September l.l. te Stellenbosch gehouden jaarvergadering werden
de volgende belangrijke voorstellen besproken, aangenomen en naar de betreffende
Kommissies ter behandeling verwezen:
1. Z. Ed. Gestr. Adv. F.S. Malan:
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‘De Akademie overwege de wenselikheid van een bevoegd persoon te benoemen
en te ondersteunen om rond te gaan in de Unie ter verzameling van informatie in
verband met de geschiedenis van ons land en volk.’
2. Prof. Dr. G. Knothe:
a. ‘De Z.-A. Akademie berame plannen om 'n kolportage-systeem in te voeren,
waardoor degelike leesstof in bereik van de plattelands-bevolking gebracht kan
worden’,
b. ‘De Z.-A. Akademie stelle 'n Eksamen in 't
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Afrikaans in, meer of min overeenkomende met 't Lagere Taalbond Eksamen’,
c. ‘De Z.-A. Akademie bespreke de medium-kwestie op de Universiteits-Kolleges
en benoeme 'n Kommissie om de aandacht van Z. Ed. Gestr. de Minister van
Onderwijs op de tegenwoordige misstand te vestigen.’
3. Jan F.E. Celliers:
‘Dat Dr. H.J. Kiewiet de Jonge door de Z.-A. Akademie uitgenodigd worde tot
het geven van lezingen in Zuid-Afrika, over letterkunde, geschiedenis, taal enz.’
Is het niet te veel gewaagd om tans reeds met een inrichting met de weidse naam
van ‘Akademie’ voor de dag te komen?
Het antwoord van Minister Malan luidt: ‘Rondborstig antwoorden we, neen!
Weliswaar zijn we nog aan 't begin van ons nationaal leven in Zuid-Afrika, doch we
hebben geloof in de toekomst. Is 't heden, in sommige opzichten, de dag van 't kleine,
dat kleine heeft groeikracht, en zal zich ontwikkelen tot sieraad en roem van de
toekomstige Zuid-Afrikaanse natie.’
Zal onze Akademie voldoende levenskracht bezitten? Dit hangt af van twee dingen,
n.l. 1o. de ijver van z'n leden en 2o. de ondersteuning van het publiek. Wij zullen het
niet bij woorden laten, maar op praktiese, doeltreffende wijze te werk moeten gaan.
D a a r t o e h e b b e n w e d e s t e u n v a n h e t v o l k n o d i g -m o r e e l z o w e l
a l s f i n a n c i e e l ? Geld, veel geld, hebben we nodig om ons uitgebreid programma
uit te voeren! Totnutoe zijn onze inkomsten gering geweest, grotendeels bestaande
uit de subskriptiegelden en vrijwillige bijdragen van de Akademieleden. Een beroep
op de vrijgevigheid van 't volk, in 't afgelopen jaar door de sekretaris gedaan, heeft
niet de gewenste uitwerking gehad. Wie helpt ons in 't volgende jaar?
Bloemfontein.
G. KNOTHE.

Zuid-Afrikaansche muziek.
Bij het lezen van dit opschrift zal menigeen meewarig de schouders ophalen en zich
afvragen hoe de schrijver dit zal verklaren. Immers zal men zeggen, Zuid-Afrika is
toch geen Duitschland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Noorwegen, Spanje, Polen;
landen, die het voorrecht hebben hun nationaal karakter in hun muziek weer te geven.
Zeer juist, en toch beweer ik, heeft Zuid-Afrika haar eigen muziek, in dit geval
niet een schepping van den alwetenden witmensch. De lezers beseffen

Shangaan-lied.
Allegro moderato.
mf Au! die wit-man maak nie mooi nie ons het hom nog nooit genooi nie, hom nog nooit genooi nie
Au! die wit-man maak nie mooi nie ons het hom nog nooit ge-nooi nie, hom nog nooit ge- nooi
nie

Zulu-krijgslied.
Moderato.
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kijk die os- wa lan - ge rij l'oem-loeng kom sal al - tijd blij
of kijk die os - wa lan-ge rij l'oem-loeng kom sal al - tijd blij

reeds dat ik het oog heb op kaffer-muziek en wederom ben ik er mij van bewust, mij
op gevaarlijk terrein te hebben begeven. Want zal men zeggen, noemt u die eentonige
dreunen van onze inboorlingen muziek?
Ik hoop u in mijn kort betoog het bewijs te leveren aangaande de verdiensten
dierzelfde ‘dreunen’. Kaffer-muziek is een zeer bizondere, die in den aanvang
vervelend lijkt te zijn, daar hun motief van 4 of 6 maten zich in het oneindige herhaalt.
Maar juist door de schakeering van crescendos, decrescendos, sforzatos, accellerandos,
het stijgen tot een climax, weten zij alle toestanden van een menschelijk gemoed,
weekheid en onderwerping, kracht, moed en doodsverachting, vrees, liefde en haat
op de meest duidelijke wijze weer te geven, en wat hier veel toe bijdraagt is de zoet
vloeiende muzikaal klinkende taal. In een ruimen kring, naast elkaar staande, mannen
en vrouwen, ouden en jongen, beginnen zij hun lied, kalm en zonder inspanning,
zonder andere begeleiding dan de geregelde daling en verheffing hunner geduchte
kirries en assegaaien en het dreunend gestamp hunner voeten op den harden grond.
Met grooten ernst vertellen zij van hun machtige koningen en dappere voorvaderen,
hun strijd met verscheurende dieren, vijandelijke kafferstammen of
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witmenschen, van het verlies hunner gulden vrijheid, enz., enz. en niettegenstaande
hun motief zich steeds weer herhaalt, geven hun nederige, dan weer fiere houdingen
en gebaren, hun gelaatsuitdrukking, gejaagdheid, het dalen en rijzen hunner wapenen,
de sombere en gedempte en daarna in kracht aanzwellende geluiden geheel en al den
indruk weder van het te bezingen motief.
Vooral in krijgsliederen komt het woeste loeiende, onheilspellende karakter van
kaffer-muziek tot zijn recht.
Zooals de meeste lezers zullen weten liet de heer Celliers in de door hem
geschreven Unie Cantate, door mij op muziek gezet, ook twee maal de kaffers

Tafereel uit een Boerenveldlager in de grote oorlog. Penteekening van Erich Mayer. Veertien jaar
geleden ging de heer Mayer als landmeter naar Z.-Afr., streed als vrijwilliger mede tegen de
Engelschen, werd gevangen genomen en naar St. Helena gezonden, beoefende daar het teekenen en
heeft zich thans als kunstschilder en sierteekenaar te Pretoria gevestigd.

aan het woord, en heb ik, om vooral het ware karakter te behouden, bij de zwartjes
om hulp gevraagd en waren die bereid hun schat van liederen aan mij te openbaren.
Uit de door hen gezongen liederen koos ik ten slotte twee, die in rythmus overeen
kwamen met de woorden van het gedicht. De gekozen liederen, die ik opschreef en
hierbij afgedrukt zijn*), zouden eerst tot hun recht zijn gekomen indien de woorden
te mijner beschikking talrijker waren geweest.
Nu konden zij door hun kortheid niet geheel het beoogde doel bereiken, want een
kafferzang is niet volledig, wanneer het niet bestaat uit 30 of 40 coupletten en... door
kaffers wordt gezongen. Het opvallende van het 2de voorbeeld geeft zoo juist den
haat en de woestheid van den inboorling weer.
Ik ben tot het besluit gekomen, dat de oorspronkelijkheid der kaffer-muziek, zoo
eenvoudig als ze is, hoog staat.
HENRI TEN BRINK.

Kunst in Zuid-Afrika.

*) De eerste balk geeft de stem van de eerste bas, de tweede van de tweede bas. Oemloeng
beteekent witman.
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Het duurt soms lang, vóór men de goede zijde van een zaak kan uitvinden. Zo is het
mij eerst kortelings duidelik geworden waarom het goed is dat er hier bij ons in
Zuid-Afrika zo weinig waardering voor kunst wordt gevonden.
Dit kàn niet anders dan de ernstige strever naar kunst ten goede komen; want we
zijn hier nergens vèrder van verwijderd dan van dat zenuwachtige jagen om te voldoen
aan de kunst-honger van een onverzadigbaar publiek met z'n onafscheidelik daaraan
verbonden speurende kunsthandelaars. De kunstenaar is dus wel aangewezen op
zichzelf; hij moet werken voor zijn eigen voldoening, hij brengt voort terwille van
het genot van het voortbrengen, want hij weet: verkoopwaarde heeft z'n werk tòch
niet.
Iets buitensporigs zit daarin helemaal niet: de kunstzin is iets dat langzamerhand
moet groeien, en in een jong land als Zuid-Afrika met z'n veelsoortige bevolking
kan van een eigen kunsf voorlopig nog geen sprake zijn.
Op onze kunstvoortbrengers rust de moeilike taak, zoveel mogelik te vergeten wat
men mooi vond in het geboorteland, en meer en meer het schone te vinden in het
vrijwillig gekozen nieuwe vaderland, en dat wat hij schept, zij het muziek, of een
bouwwerk, of een schilderstuk, harmonies te doen samenklinken met de omgeving.
Dit aanpassen is iets dat zich niet kunstmatig laat dwingen; het is een kwestie van
meer en meer zich tehuis voelen, en medeleven.
Daartoe is nodig een - gelukkig hier bestaande - vrijheid van het individu.
Vrijheid van politieke, sociale, godsdienstige, of
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Nationaal Monument te Bloemfontein voor de vrouwen en kinderen, die in de kampen en elders ten
gevolge van den oorlog zijn omgekomen. Het plan werd vervaardigd door den Afrikaanschen
beeldhouwer A. van Wouw.

Morgenlicht, Zuid-Afrikaansch berglandschap, naar een schilderij van J.E.A. Volschenk.
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mogelike on-godsdienstige overtuiging.
In een zuiver geordende samenleving vertegenwoordigt ieder een bepaald element,
en doet zijn best, dat element zo krachtig mogelik, en zo volledig mogelik, te
representeren, met inachtneming van de natuurlike grenzen die hem scheiden van
zijn anders -, soms geheel tegenovergesteld denkende medemens.
Aan motieven voor kunst is hier in Zuid-Afrika geen gebrek: de naturel, met z'n
ongeëvenaarde verscheidenheid van lichaamsbouw, gelaatsvorm, uitdrukking, en
kleur, vanaf de kleine, moedernaakte, glad-mieliebuikige, humoristies dik-koppige
kafferjongen tot de met duizend rimpels doorploegde overgrootmoeder, die half-blind
voor de primitieve, door verveloosheid prachtig van kleur geworden deur van met
roodbruine grond gepleisterde hut zit te staren, het aan iemands fantasie overlatende
om uit te maken of allerlei gedachtenbeelden aan haar geestesoog voorbijtrekken,
of dat ze zich bevindt in een toestand van volstrekte afwezigheid van
gedachtenwerking.
Voeg daarbij dat wondervolle diep-rood van een verschoten hoofddoek, de rythmies
verspreide, spaarzaam door het donkere groen doorgelaten lichtvlekken op huis en
voorgrond en hier en daar een stuk massief blauwe lucht, en ge hebt een gegeven
om de meest veeleisende schilder tevreden te stellen.
Of de gedempte, uit diepe kelen opwellende, eentonige solo- en koorzang van
kaffers die in lange rijen met hun houweel aan de straat werken, of deze met hun
zware blokken dichtstampen.
Of de kaffervrouw, zoals ze daar in statige houding, met haar kind op de rug
gebonden, door het veld schrijdt, haar ebbenhouten schouder in schoonheid van vorm
wedijverend met die van Milo's schepping, - een niet beter te wensen stoffering van
het ‘veld’, zoals het zich daar uitstrekt in nimmer eindigende perspectieven.
De stemming van dat veld wêer te geven, met z'n melancholie van lijn en kleur
van lome verre bergreeksen, met z'n blauw-wazige vibrerende horizon, overgaande
tot in oneindig hoge onpeilbare diepten; met z'n hel-geel en goud geblakerde
mielievelden, dàt is een van die gevallen, waarover de Afrikaanse schilder peinst,
en die hij niet aandurft.
Want dàt in volle rijpheid op doek te brengen gaat ‘boven z'n vuurmaakplek’.
Doch wanneer ge duideliker wilt zien welke verrukkelike kleuren het
Zuid-Afrikaanse landschap u aanbiedt, ga er dan op uit op een regenachtige dag,
wanneer donkere wolkgevaarten door het luchtruim jagen, en ge alles in vijf, zes
verschillende toonwaarden achter elkaar ziet staan, en ge in de verte de stad in een
zilvergrijs sprookjeslcht een natuurlike verbinding ziet vormen tussen vaste en
etheriese elementen.
Of wilt ge de wonder-fluisterstemmen van het blue-gum-woud, in de vroegte met
z'n spaarzame lichtsprankels op donkere stammen getoverd, en later op de dag met
z'n bleke kleuren van groen-grijs, grijs-blauw, licht rood-bruin, overgaande tot een
diepfluwelen plek hier en daar?
Als reuzen-pijpen kaneel hangen fantasties de losgebarsten stukken schors, het
reine, vlakke grijs-wit van de nieuwe barst te mooier doende uitkomen.
De meest-uiteenloopende, en steeds de aandacht kluisterende onderwerpen nodigen
u uit, dwingen iemand die daarvoor gevoelig is, tot tekenen en schilderen.
Johannesburg met z'n mooie gebouwen, als Exploration Buildings en zovele andere,
met z'n schilderachtige achterbuurten in alle mogelike en onmogelike stijlen, en z'n
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ongelooflik mengelmoes van rassen en tussenvormen: zwart, bruin, geel, blank, en
letterlik elke vereniging van deze, Johannesburg met z'n goudmijnen, hoge
machinerieën, reusachtige geel-witte tailings van tot poeder gestampt erts waaraan
het goud is ontnomen, tegen grijs-violette, statig met cook doorpluimde lucht, de
ertskarretjes voortdurend af en aan rollend, de kaffers als miniatuur-poppetjes
daartussen - werkelik, het is de schuld van Zuid-Afrika niet, indien niet meer en meer
de onbedwingbare lust zou ontstaan iets daarvan vast te leggen door tekenstift of
penseel!
Pretoria.
J.W.F. WENNING.

Zuid-Afrikaanse spreekwoorden en gezegden.
Als men een verzameling van Nederlandse spreekwoorden en zegswijzen doorbladert
- bijvoorbeeld die van Dr. Stoett - komt men al gauw tot de overtuiging, dat het
eigenlike Afrikaans, het levende, sappige Afrikaans, heel weinig van die eenmaal
gemeenschappelike taalschat heeft overgehouden.
Ik weet wel, dat onze schoolboekjes, vooral de ‘taalboekjes’, hun best doen om
die verdroogde bloemen weer aan het bloeien te krijgen; maar: ‘De morgenstond
heeft goud in de mond’- ‘Een vogel in de hand is beter dan tien in de lucht’ - ‘Spreken
is zilver, maar zwijgen is goud’ - ‘Borgen baart zorgen’ - ‘Katten is matten, doen is
'n ding’ - ‘Wie 't onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus’ - ‘Veel
koeien, veel moeien’, en zo veel andere, passen om de een of andere reden niet meer
in het Afrikaanse leven. In veel gevallen bevat zo'n spreekwoord ‘hoog’ Hollandse
woorden, zoals s p r e k e n , z w i j g e n , b a a r t e.a., maar dat alleen is niet voldoende
om te verklaren, waarom het buiten gebruik is geraakt. Zo zegt men nog altijd: ‘Hoe
kaler jonker, hoe groter pronker’, ofschoon het woord j o n k e r niet meer verstaan
wordt. Maar over 't algemeen kan men wel zeggen, dat die spreekwoorden behouden
zijn gebleven, die ongemerkt uit het zeventiende-eeuwse Nederlands in het Afrikaans
konden overvloeien, zoals: ‘Die appel val nie ver van die boom nie’ - ‘Wat die hart
van vol is, loop die mond van oo'r’ - ‘Van die os op die ezel’ - ‘Daar is 'n slang in
die gras’ - ‘Klein muise het groot ore’ - ‘Wie die laaste lag, lag die lekkerste’ - ‘As
die muis vol is, is die meel bitter’ - ‘Hij het sijn draai’ - ‘Daar is gen pot so skeef of
daar pas wel 'n deksel op’ - enz.
Zo zijn er ook in het Afrikaans spreekwoorden in omloop gebleven, die wel in het
oudere Nederlands voorkwamen, maar nu in Holland zelf zo goed als onbekend zijn.
Daaronder reken ik de uitdrukkingen met ‘hot en haar’ en het spreekwoord: ‘Dis so
seker as 'n hand vol vlie'e’ (vliegen), dat men nog kan vinden in Coster's klucht van
Teeuwis de Boer. Ook: ‘Hij is katjie van die baan’ leeft meer in Zuid-Afrika dan in
Holland. In zijn volle kracht vindt men het in de laatste regel van Huygens'
‘Grafschrift op Olivier Cromwell’.
Maar de meeste uit Europa overgebrachte spreekwoorden zijn hier ‘na 's lands
gelegenheid’ verafrikaanst, en het is dikwels hoogst interessant om te zien, hoe de
volksgeest en het volksvernuft hierbij te werk zijn gegaan. De Afrikaner is biezonder
bedreven in het herscheppen van een al te vreemdsoortig of Uitlands woord in iets,
dat er meer familiaar uitziet. ‘Shepstone’ werd ‘Slijpsteen’, ‘Lanyon’ werd ‘Langjan’;
'n zekere ‘Culverwell’ heb ik ‘Kalwerfel’ horen noemen; ‘aloë’ wordt ‘alewijn’,
‘eau-de-cologne’ wordt ‘olie-kolonie’, enz. Langs diezelfde weg is menig spreekwoord
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pasklaar gemaakt en voor het gebruik behouden gebleven, meestal met 'n grotere of
kleinere verandering in de betekenis.
‘Hij is kort gebonden’ werd ‘Hij is kort gespan’ - ‘Hij schiet met spek’ = ‘Hij gooi
met die vark’ - ‘Iemands oren wassen’ = ‘iemand sij kop was’. Voor: ‘hij heeft geld
als water’ zegt men hier: ‘hij het geld as bossies’; voor: ‘Hij
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weet, waar Abram de mosterd haalt’ zegt men: ‘hij weet waar Dawid die wortels
grawe’ (- graaft); voor: ‘dat is koren op zijn molen’ zegt men: ‘dis water op sij meule’;
voor: ‘Hij is niet van gisteren’ zegt men: ‘Hij is nie vandag sij kind nie’. ‘As is
verbrande turf’ wordt: ‘as is verbrande hout’. ‘De druiven zijn zuur, zei de vos’ is
natuurlik omgezet in: ‘die druiwe is suur, seh jakkals’. Voor: ‘zij is 'n
kruidje-roer-mij-niet’ heb ik meer dan eens horen zeggen: ‘'n Truitje-roer-mijnie’
en voor: ‘Aap wat heb je mooie jongen’ het geheel anders bedoelde: ‘Aap wat ben
je 'n mooie jonge’. ‘Klaar is Kees’ werd omgezet tot: ‘Dis klaar met Kees’, gezegd
als het met iemand of iets ‘gedaan’ is, gewoonlik met de bijgedachte, dat Kees =
bobbejaan (baviaan) - 'n geheel nieuw spreekwoord dus.
Men zegt: ‘Kinderen zijn een zegen des Heren, maar ze houden de n o p j e s van
je kleren’. Het laatste wordt hier: ‘hulle hou die m o t uit jou klere’, zeker even waar.
Schilderachtig zijn sommige toevoegsels, zoals in: ‘Stille waters, diepe grond;
onder draai (of dwaal) die duiwel rond’. Het stijve: ‘De aanhouder wint’ is verbeterd
tot: ‘Klein begin, anhou win’. Niet minder treffend voegt men bij: ‘Belofte maak
skuld’ het ironiese: ‘wie daarop wag word gekuld’, met ongrammatiese d, maar de
Afrikaner maakt wel eens meer 'n humoristies gebruik van het ‘Hoog’-Hollands,
zoals in: ‘Hij sprak gen sprook’ (zweeg als het graf).
De tot dusver gegeven spreekwoorden zijn gangbaar in het Nederlands, vele
misschien ook in het Engels of Duits of andere Europese talen - met deze kwestie
willen wij ons niet inlaten. Wel willen wij opmerken, dat het Afrikaans ongetwijfeld
enige Engelse spreekwoorden heeft overgenomen. Daaronder meen ik te mogen
rekenen: ‘Ik is jou Moses’ - ‘In iemand sij goei boeke staan’ (of: wees) - ‘Hij lig sij
elmboog’ (hij drinkt) - ‘As jij achter die deur gestaan het, soek jij 'n ander daar’ (=
zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten) - ‘Ik ken hom van Adam nie’ (maar ook
in het Frans zegt men: ‘je ne le connais ni d'Adam, ni d'Eve’).
Een aardige omwerking van: ‘There's many a slip’, etc. is: ‘Tusse die hand en die
mond, val die pap op die grond’. Het spreekwoord: ‘Dis husse’ (= het Engelse ‘hush’?)
gebruikt als kinderen iets vragen, dat men ze niet wil zeggen, wordt verlengd tot:
‘Dis husse met lang ore’.
Het aantal oorspronkelik Afrikaanse spreekwoorden is legio en elke dag komen
er nog weer nieuwe bij. Weelderig is dan ook de groeikracht van het Afrikaans degenen, die het een ‘arm taaltje’ noemen moeten maar eens aantekening houden
van wat ze zo al kunnen horen, als ze de kunst van luisteren verstaan. Ik wil niet
zeggen, dat al dat oor-Afrikaans materiaal even wijd verbreid is - veel er van is lokaal,
soms misschien beperkt tot één enkele familie. Maar zelfs dan nog blijft het van
belang voor degenen, die het wezen van de levende taal willen doorgronden in verband
met het volksleven en het volkskarakter. Het zij mij vergund enige weinige bloemen
te plukken op dit uitgebreide veld.
Specifiek Afrikaans is natuurlik het historiese: ‘Alles sal regkom’, waaraan dikwels
wordt toegevoegd: ‘seh Jan Brand’. Daarmede is de herkomst duidelik aangeduid;
maar wie was Horak, die optreedt in het spreekwoord: ‘Wat seh Horak?’ (= wat is
die nuws?). Jan Blom, Visser de Rijmer, Antje Somers, Jannie met sy hoepelbeen,
wier namen ook min of meer spreekwoordelik zijn geworden, zijn niet g e h e e l
nevelachtig, maar de geheimzinnige Horak is niet eens legendaries. Toch is ‘Wat
seh Horak?’ een klassick spreekwoord geworden.
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De populaire Jakhals-cyclus is natuurlik ook aansprakelik voor een paar gezegden:
‘Jakhals prijs sij ij'e stert’ - ‘Die sieke dra die gesonde’ - ‘Hij is 'n Jakhals’ (sluw).
Aan het boereleven zullen wel ontleend zijn: ‘Achteros kom ook in die kraal’
(ongeveer = Hans komt door zijn domheid voort) - ‘Stadig oo'r die klippe’ (klippers)
= voorzichtig wat! - ‘So oud as die waa'npad’ (oud = ouderwets = vroegrijp) - ‘So
vet as 'n varkie’ - ‘Ver van jou goed, nabij jou skade’.
Echt Afrikaans zijn verder: ‘Nou is die gort gaar’ (nu zijn de poppen aan het
dansen) - ‘Sij maters is dood’ (hij is: facile princeps, of ook: 'n eerste rakker) - ‘Hij
is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie’ (niet zo dom, als je denkt) - ‘Hij is vol
draadwerk, vol dinge’ ('n lastig persoon) - ‘Hij is 'n doring’ ('n opperbeste) - ‘Hij het
'n voolstruismaag’ (hij eet alles) - ‘Hij is so gemaak en so gelaat staan’ ('n sukkel) ‘Daar is baing suur lamoensop onder’ (hij is niet helemaal te vertrouwen) - ‘Dis nie
om die hondje nie, dis om die halsbandjie’ (hij komt daar om ‘geen dove neuten’,
n.l. om een dochter des huizes het hof te maken) - ‘Hij is maljan onder die hoenders’
(de enige manspersoon in een gezelschap dames) - ‘Hij is op zijn stukken’ (in zijn
element, in zijn humeur) - ‘Ik sal jou 'n klip in die pad rol’ ('n wederdienst bewijzen).
In rijmende vorm: ‘Hij is 'n man van toet, was hij beter dan was hij goed’ - ‘Ik is 'n
voo'lstruis, waar ik kom daar is ik thuis’ (maak geen omslag om mij, ik ben met alles
tevreden) - ‘Dis die laaste sien van die blik kantien’ (iemand of iets is spoorloos
verdwenen). Bekend is ook de toost: ‘Gesondheid, in die rondheid, al die mooi meisies
in die blomtijd’.
Maar het kleurige en schilderachtige van het Afrikaans zit 'm niet alleen in zijn
meer ambitieuse spreekwoorden en gezegden. Het is ook biezonder gelukkig in
allerlei verrassende verbindingen van eenvoudige woordjes. Men merkt dit op, als
men enige Boeren ongedwongen met elkaar hoort ‘geselsen’. Dit woord zelf is al 'n
mooie vinding - maar ik bedoel zulke samenkoppelingen als: ‘achtermakaar’ (=
voortreffelik) - ‘deurmakaar’ (verbijsterd, zinneloos) - ‘an makaar’ (slaags) - ‘hot
achter’ (slecht - ‘Spaans’) - ‘orrelstrijk’ (naar wens) en honderd andere. Voeg daarbij
intensieven als: ‘stokflou’ (uitgeput) - ‘papnat’ (doornat) - ‘dood leuters’ (alsof men
van niets weet) - ‘perdgerus’ - ‘na'elskrap’ (bij het kantje af) en allerlei origenele
uitroepen als: mijn tijd, op die aarde, praat van die ding, trapvas, alla-kragtig, allamentig jong, enz.
Ook uit de Afrikaanse literatuur zijn spreekwoorden voortgekomen. Men denke
aan: ‘Ik hou van 'n man, wat sij man kan staan’ (van Jan Celliers) en aan Totius'
gevleugeld woord: ‘Mij doodkrij is min’ (laatste regel van ‘Die Besembos’). Hiermede
stelt de Afrikaner vast de forse levenskracht van zijn volk en taal.
Moge dit opstel enig denkbeeld hebben gegeven van de ‘taalbloei’ van het
Afrikaans, dat zich ‘tegen de verdrukking in’ vrij en karaktervol heeft ontwikkeld
onder eigen zon en eigen blauwe hemel.
A. FRANCKEN.
B l o e m f o n t e i n , Oktober 1912.

Bladvulling.
Verborge-één, in groot verband;
diep, hoog en wereldwijd geplant
staan eenheidsboom van stam en taal,
tot in Transvaal...
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Dichter J.F.E. Celliers.
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Dichter Dr. D.F. Malherbe.

Literatuur van Groot-Nederland.
Wij hebben niet lang geaarzeld, toen het verzoek tot ons kwam, om voor 't
Afrika-nummer van Neerlandia een artikeltje te schrijven over de literatuur van
Zuid-Afrika.
Niet, dat wij onszelf de eerst-aangewezen of meest bevoegde achten, om aan de
schrijvers in dit Hollands taal- en literatuur-gebied, één voor één hun plaats aan te
wijzen. Neen, we zijn niet eens van plan dat te beproeven. Maar wat ons in die taak
aanlokte, is de zeldzame kans, om even dienst te doen als impressario bij een wijde,
en in doorsnee niet-onletterkundige kring van Nederlanders. Want wij weten 't heel
goed met wat een hoog glimlachje er nog door velen geoordeeld wordt over ‘het
k o d d i g d i a l e c t , dat op 't gehoor wel eens leuk kan klinken, maar waar je voor
wegloopt, als je 't gedrukt ziet, en 't lezen moet’; en over: ‘dat s i m p e l e
b o e r e -t a a l t j e , waar ze nu een literatuur in produceren willen’. Wij weten dat,
en willen daarom gaarne de kans gebruiken, om een beroep te doen op het betere
deel van deze vooroordeel-omdragenden. Het slechtere, het o.i. toch onbekeerlike
deel, zijn zij, die aan nationale enghartigheid lijden. Zo nu en dan komen ze in Holland
aan het woord. Zo gaf enige jaren geleden een recensent in D e G i d s lucht aan z'n
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verontwaardiging over het feit, dat wij in onze ‘Inleiding tot de Nederlandse
Letterkunde’ zó maar Afrikaanse verzen aangehaald hadden naast Nederlandse. Stel
u ook voor: Totius en Celliers geciteerd in eenzelfde boek, op eenzelfde pagina met
Vondel! Laat - zo oordeelde deze recensent - Vlaanderen zich blij en druk maken
over z'n Rodenbach en Z.-Afrika over z'n Celliers en Totius, wij zullen 't
koning-één-oog-spelletje in die literaire achterhoeken onbewogen gadeslaan van uit
onze superieur-hollandse hoogte.
En nog maar heel kort is 't geleden, dat in diezelfde G i d s , niemand minder dan
de heer Carel Scharten uitvoer tegen de Afrikaanse taal en haar letterkundige
voortbrengselen.
Zulke meningen, bij mensen van overigens gezond literair, vermogen, komen
louter uit e n g h a r t i g h e i d op. En dat is een fout in persoonlikheid van die mensen:
lichamelik en geestelik. Redeneren daartegen, helpt niet. Potgieter, de oprichter van
D e G i d s , was ruimer van blik en groter van ziel. Elk opspruitseltje aan de oude
Hollandse-stam-wortel, zou hij met welgevallen gadegeslagen, met beschutting
omringd hebben. Op al wat ook maar even een Hollandse harteklop openbaarde, was
hij bereid 't s e i d m i r u m s c h l u n g e n toe te passen. En zo hoort het ook. Holland
is geen onbelangrijk maar toch zo'n uiterst klein stipje op de cultuur-kaart van de
wereld, dat alleen reeds welbegrepen stambelang zulke enghartigheid keren moest.
't Is niet voor dezen onbekeerliken dat wij gaarne impressario-dienst zouden
bewijzen, maar wel voor de brede groep van Hollandse lezers, die misschien nog
nooit een proef onder de ogen kregen van de gezond-dichterlike levensaanschouwing
van 't Hollandse ras onder Afrika's zonnige hemel, en van het uitzettings-vermogen
dier simpele boeretaal, om zulk een levensaanschouwing te vertolken.
Vergun ons tot toelichting daarvan enkele verzen en versbrokken u voor te leggen.
Als 't een eerste kennismaking is moet ge u niet laten afschrikken door enkele
afwijkingen, die aanvankelik storend werken; 't is maar ongewoonheid in de vorm.
Vondel en Huygens, en vooral Hooft, moet ge met minstens evenveel zorg en
oplettendheid lezen. En immers zal nooit een ernstig Engelsman de dichter Burns
ongelezen laten, omdat diens Schotse taalvormen voor hem dezelfde moeilikheden
meebrengen?
Wij zullen ons tot enkele grepen bepalen. Ziehier de aanhef van het Vers, waarmee
de tegenwoordige periode van Afrikaanse letterkunde ingeluid is. 't Is
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Geo Mc. Call Theal. Schrijver over Z.-Afr. Geschiedenis
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Dr. J.D. du Toit (dichter Totius).
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Dr. J. Brill. Oud-prof. te Bloemfontein.
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J. Lub. Z.-Afr. Schetsenschrijver.
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het vers van de dichter Jan Celliers, zingende van Afrika's wijde, woestijnige vlakten.
(De dichter, de Afrikaanse spreektaal volgend, laat de n van 't bezittelike
voornaamwoord m i j n weg. Een andere eigenaardigheid is de d' vóór een
medeklinker).

Die vlakte.
Ik slaap in die rus van die eeuwe gesus,
ongesien, ongehoor,
en dof en loom in mij sonne-droom,
ongewek, ongestoor.
Tot die ijl-blouwe bande der ver-verre rande
skuif mij breedte uit,
wijd-kringend aan d' puur alomwelwend asuur
dat mij swijgend omsluit.
Die aarde was jong toen mij bodem sig wrong
uit die diep van d' meer;
en die waa'tre o'erswewend kwam lewenskrag gewend
die gees van die Heer.
Uit die woelende nag van haar jeugdige krag
brag die aarde voort
Lewiatansgeslagte, geweldig van kragte,
- storm-ontruk aan haar skoot.

Kort na de uitgave van Celliers' D i e V l a k t e e n a n d r e g e d i g t e , verscheen
een eerste verzebundel van ‘Totius’ (Dr. J.D. du Toit) getiteld: B i j d i e
M o n u m e n t . We halen daaruit het begin van een lofzang aan op een echt Afrikaans
onderwerp (Ossewa - ossewagen):

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

Niet lang na 't verschijnen van deze bundel gaf Dr. D.F. Malherbe z'n bundel
K a r r o o -B l o m m e t j i e s in 't licht, waaruit een lofzang (Die eerste Afrikaner)
aldus aanheft:
Welkom op Afrikas velde,
gespierd en geharde pionier!
d'is die adel van vroegere helde
wat jou tartende voorhoofd versier.
Die togte bedaar in jou boesem
die fluister van vroegere wee,
die straal in jou oog is die bloesem
van gelukkig herwonne vree.

Dit is de soort van poëzie, waarmee Jong Zuid-Afrika opgetreden is kort nà de jongste
oorlog, toen hier een toestand heerste, waarin ogenschijnlik voor 't
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Hollands-Afrikaanse ras niet anders te zien was dan: 't begin van 't eind. En sinds is
er voortgewerkt. Celliers en Totius hebben méér werk geleverd, waaronder heel wat,
dat hun eerste overtreft.
Vergun ons ook dáárvan enkele proeven u voor te leggen
In Ve r s e v a n P o t g i e t e r s T r e k roept Totius in impressionistiese kleurvegen
het beeld voor ons op van de drie kindertjes, die door kaffers meegevoerd en nooit
teruggevonden zijn:

Die drie kindertjies.
Waar die spruitjie 'n lief geluidjie
murmel langs die groene soom,
en, besije weggeleie,
watertjies in plassies droom, Skep ses handjies van die kantjies
moddergrondjies, swart en vet;
en hul brei die, tot hul klei die
beeld van wa en ossies het.
'n Swarte sware kring barbare,
toegeskote vliegenssnel,
kijk nou vrindlik, bij so'n minlik
en verteedrend kinderspel.
‘Moenie breek nie!... Moenie steek nie!
Kijk hul speel nes kaffertjies!’
En hij keer hul, en hij wèèr hul
met sijn bloedbedrupte spies.
Hulpontvalle, roep hul alle;
dog... die la'er is uitgemoord!
En hul kerme ver ontferme
word steeds verderweg gehoord.
‘Hulle lewe... Maar verdrewe
noordwaarts!’ klink dit agterna.
Perderuiters het die buiters
haastig achterop geja.
‘Niks kon vinde!’... Net die winde
waai op plekkies droewig rond;
en klein beentjies, tussen steentjies
weggebleek, bedek die grond.

En van de zee, zoals ze gezien werd door Potgieter en zijn trekkers, n.l. als een
schuwenswaardig symbool van de onbetrouwbaarheid des vervolgers:
Ik het v'r u gevlug,
gedugte vloed, wat kruip
in golwe, blink van rug,
en listig voorwaarts sluip
nes slange, lang en sag,
om dan te krul met krag
op rotsekruin, al krom
en bruin van ouderdom.

En hoort ten slotte dit mooie begin van een Ode aan Potgieter:
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Die arendsjong word hoog gebore,
Ver bo die ranke bometop:
die moeder stoot dit met haar spore
en skuif die yle lugtbaan op,
tot waar die berg met ruwe hande
grijp naar die fijne wolkerande,
en dunne luggies skugter beef.

Een vrijmoedige zet heeft onlangs de dichter Celliers gewaagd met de publicatie van
M a r t j e , een Afrikaanse idylle. De beste, de bruikbaarste vorm te willen bereiken
door alle gewone eisen van vorm voorbij te stappen, en dat 't dan toch p o ë z i e zijn
zal wat men zó opdist, dat noemen wij een vrijmoedig pogen 't welk op zichzelf reeds
lof verdient, en in dit geval te meer wijl het zo uitstekend slaagde.
Ziehier de aanhef: een deftige oud-hollandse boerenhuizinge, zoals er in
Kaapkolonie nog vele zijn; bij zomermiddaghitte:
D'is warm...
en stil.
Stil ook in die grote boere-huis onder die eike;
geslote ten halwe die luike
- die groene luike van die rame so's oge swaar van sluimering
bij middag-sonnestowe;
mure en stoep hier en daar
bestrooi met ligtende skijfies,
waar die sonlig val deur die blare,
deur die donkere loof van die eike.
Hoog bowe voordeur en stoep,
eerwaardig en stil die skaduw,
verrijs die ou-Hollandse géwel,
gestreel deur die uitspreiend lower
en bowe die voordeur als rustend
op twee sware krulle in die muurwerk,
waar die jaartal, gedruk in die witkalk,
die ouderdom toon van die woning.

Vermelding verdienen hier ook twee verzebundels van later datum, n.l. P i e t R e t i e f
e n a n d e r e g e d i g t e door H.H. Joubert en O o m G e r t v e r t e l e n a n d e r e
g e d i g t e door C.L. Leipoldt. De eerste dichter gaat fout door veelheid van woorden
(‘O, that beautiful art of omitting!’); de andere, die uitmunt door oorspronkelikheid
van visie, verzorgt de vorm van z'n verzen te slecht.

Neerlandia. Jaargang 17

217
Wij hebben getracht kenschetsende aanhalingen te doen, want wij stellen er prijs op,
dat Groot-Nederland niet langer onkundig blijve van een deel zijner eigen geestelike
vruchtbaarheid. 't Spreekt vanzelf, dat in deze jeugd-poëzie niet altijd gevonden
wordt de volheid van toon en klank, als bij verzen in een vol-uitgegroeide cultuur-taal,
doch wie weet verzen te lezen, kan nu zien, dat in e c h t h e i d van zegging (d.i. in
stille eenheid van vorm en inhoud) deze Afrikaanse poëzie de meerdere is van heel
wat Hooghollands

De Theologische School te Potchefstroom. In het midden wijlen Prof. Lion Cachet, geheel rechts Prof
J. Kamp.

werk uit het begintijdperk van De Gids, waar men toen allerwege hoog mee weg
liep.
Nieuwe literaturen en literatuur-perioden zetten in met poëzie; proza komt pas
later. Zo is 't niet te verwonderen, dat ons proza, van zuiver letterkundige aard, nog
heel schaars is.
Een typies-afrikaanse geschiedenis heeft het boek ‘D i e S e w e D u u v e l s e n
w a t h u l l e g e d o e n h e t ’ achter de rug. Deze schetsen werden, jaren geleden,
geschreven als feuilletons in ‘Di Patriot’. In een heel onogelik afdrukje gingen ze
daarna in boekvorm de wereld in, doch sinds hoorde men er niet meer van kikken,
totdat het geschrift in handen viel van een literair man (geen Afrikaner) die terstond
z'n oordeel gereed had: ‘daar heb je een Afrikaanse C a m e r a O b s c u r a .’
Deze man, wèl bekend met de langzame toegankelikheid van de Afrikaanse natie
voor zulke lectuur, maar toch overtuigd van de uiteindelike opgang van dit boek,
bezorgde, voor zijn rekening, een nieuwe, betere uitgave ervan. Hij heeft niet
misgezien; van toen af heeft het boek g e g a a n ; en 't gaat àl sneller; binnenkort zal
de vierde druk uitverkocht zijn.
Van een boek als de C a m e r a O b s c u r a leert men de innerlike waarde hoger
schatten naarmate men langer uit Holland weg is. Dit boek is zo intens Hollands, dat
het - meer dan menig ander - in staat is de innigste roerselen van vaderlandse
herinnering gaande te maken bij iemand, die lang en vervan Holland weg leefde. En
zo staat het bij ons vast, dat Afrikaners, van welke persoonlike ofmaatschappelike
stand ook, en wáár zij in de wereld zich mogen bevinden, over dàt boek heen, elkaar

Neerlandia. Jaargang 17

de hand kunnen reiken, elkaar in de ogen kunnen zien als zonen van 't zelfde volk:
zô raak, zo echt is in dit boek de uitbeelding van mensen en toestanden, van 't
Afrikaanse leven als een typiese eenheid. Wij stemmen wel toe, dat vele van deze
schetsen een ietwat sterke tractaatjes-geur aan zich hebben. De schrijver zelf wist
het ook heel goed, en was fijn literator genoeg om te erkennen, dat het niet o m maar
o n d a n k s die eigenschap zijn moest, als er letterkundige verdienste in zijn werk
gevonden werd.
Schrijver van dit boek, die zich als ‘Ou oom Jan’ aandiende, is de onlangs overleden
Prof. Jan Lion Cachet van Potchefstroom. Hij was geen Afrikaner van geboorte; z'n
taal is dan ook geen r a s -Afrikaansch; maar, op 17-jarige leeftijd naar hier gekomen,
heeft hij met z'n scherpe blik het Afrikaanse leven waargenomen en het met z'n
diepdoorvoelend hart meegeleefd; vandaar dat de weerspiegeling zo echt is.
Van de schrijver J. Lub van Johannesburg zijn drie proza-bundels verschenen:
E e n v o u d i g e M e n s e , D o n k e r J o h a n n e s b u r g en I n e n o m d e
G o u d s t a d . De twee eerste wonnen zich
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al een markt; van beide is nu een tweede druk in omloop, en van ‘Donker
Johannesburg’ tevens een Engelse vertaling. De laatste bundel ‘In en om de Goudstad’
verscheen pas kort geleden.
Lub tast niet zo diep in 't leven in als Ou Oom Jan’; ook ontbreekt bij hem het
verhaal, dat - goed gedaan - een veel meer synthetiese indruk van het leven geeft dan
de schets. Maar anderzijds kan gezegd, dat in k u n s t w a a r d e Lub's werk veel hoger
staat. Lub is een woordkunstenaar. Nièt, dat hij nieuwe woorden of woord-combinaties
smeedt; neen, hij gebruikt net de oude, beproefde voorraad van de Hollandse en
Afrikaanse taalschat, maar dan is 't een lust om te zien wat hij daarmee bereikt. Een
scherp oog heeft hij voor al wat t y p i e s is in mensen en toestanden, 't zij in 't
eentonige voortzeulend leven op een boere plaats, 't zij in 't bont gewoel van de
Johannesburgse centra, 't zij in de donkere sluipstegen van de goudstad, waar armoe
en armoe-misdaad in wegduiken. Die goudstad in haar algemene aanblik te morgen,
te middag en te avond weet hij te treffen, dat 't in veel gevallen m e e s t e r l i k heten
mag. En altijd heeft Lub's portrettuur, van mensen en toestanden die behagelike
rustigheid in zich, welke alleen de s o b e r e taalkunstenaar bereiken kan. Zo is alle
werk van Lub - 't zij dan meer of minder goed geslaagd - serieus werk. Zijn beste
stuk is o.i. ‘D e P r e s i d e n t g a a t v o o r b i j ’, schetsend hoe de rouwtrein met
het lijk van Oom Paul de straten van Johannesburg passeert; dat stuk is fijn werk.
De jongste bundel ‘In en om de Goudstad’ toont weer een aanmerkelike winst in
kunstwaarde; flits op flits treft u daar van raak geziene karaktertekening. Maar hoe
belangwekkend ook, het type gaat uiteraard te haastig en te uitwendig aan ons voorbij
om duurzaam te bevredigen. Daarom vermoeden wij dat Lub's jongste werk minder
sukses zal hebben dan 't voorgaande.
Wij vingen onze beschouwingen aan met de tegenwoordige, de letterkunde na de
oorlog, om twee redenen: ten, eerste, omdat wij menen daarmee 't krachtigst beroep
te kunnen doen op de belangstelling van 't Groot-Nederlands publiek, en ten tweede,
omdat voor ons, jongeren, het tijdperk voor de oorlog in zoveel opzichten ‘terra
incognita’ is. Daar zijn ongetwijfeld uit die tijd goede, zelfs voortreffelike verzen te
citeren, vooral van F.W. Reitz oorlogs en andere gedichten en S.J. du Toit; maar een
bevredigende voorstelling van de ontwikkelingsgang der Afrikaanse literatuur in die
dagen hebben wij niet. Behalve de twee genoemden zijn ijverige werkers geweest
de heren: D.F. du Toit, Lion Cachet, N. Hogenhout en A. Pannevis. De hele
werkzaamheid was toen saamgetrokken in de z.g. Westelike provinciën van
Kaapkolonie. (Nu ligt de kracht veel meer in 't Noorden, in Transvaal). Oud-President
Reitz is, voorzover wij kunnen oordelen, de enig bevoegde om ons een antwoord te
geven op tal van vragen omtrent dat tijdperk; liefst in de vorm van een samenhangende
geschiedenis. En wij hebben goede moed, dat deze veteraan van nog zo onvermoeide
werkkracht, zich tot die taak zal laten vinden.
Op volledigheid wil onze bovenstaande beschouwing niet de minste aanspraak maken.
Wij hebben er niet naar gestreefd, omdat we zelf geen waarde hechten aan een
tijdrekenkundig overzicht, en er dus ook niet de belangstelling van anderen voor
willen opeisen. Wie enige vergoeding verlangt voor ons groot tekort in opnoeming,
die moge ze vinden in 't volgende lijstje: F.W. Reitz, oorlogs en andere gedichten;
Prof. A. Moorrees, Z e v e n j a a r t j e s ; E s e l s k a k e b e e n , door Dr. O'Kulis; Jan
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F.E. Celliers, D i e R e v i e r en L i e f d e e n P l i g t ; Totius,
W i l g e r b o o m b o g i e s ; G.S. Preller, P i e t R e t i e f ; A. Francken, S u s a n n a
Reyniers.
Hieronder is nog eerste-rangs werk.
Met gretige, belangstelling hebben onlangs onze ogen gerust op een paar afbeeldingen
in het maandschrift H o l l a n d s c h Z u i d -A f r i k a : de ene voorstellende de bekende
Kaapse hofstede Bosch-endal, opgetrokken in oud-Hollandse - naar Afrikaanse eisen
gewijzigde - stijl; de andere, weergevende het landhuis van Burgemeester Verloren
van Themaat te Velsen, opgetrokken in diezelfde Afrikaanse stijl - nu weer gewijzigd
naar Hollandse eisen.
Wij willen ons geen oordeel aanmatigen, maar spreken alleen als onze persoonlike
mening uit, dat dit werk van de Haagse architect De Clercq uitstekend geslaagd is.
De forse rigtigheid van deze Afrikaans-Hollandse bouw en z'n
zon-uitdagende-openheid spreken sterk tot ons; bekoren ons meer dan de soms al te
knussige moderne ‘woning’-bouw.
En opnieuw hebben deze plaatjes bij ons de vraag gewekt of een dergelike
w i s s e l w e r k i n g tussen Holland en Zuid-Afrika niet op ruimer schaal mogelik
is; of ze ook niet iets ten goede uitwerken kan op l i t e r a i r gebied? M.a.w. De
letterkunde van Holland vindt hier uiteraard een steeds zich verruimend studie-terrein,
en oefent dus haar invloed uit. Maar zou de literatuur van Jong-Zuid-Afrika niet ook
enige weder-dienst in Holland kunnen bewijzen?
Is het niet een feit, dat thans - en zeer terecht - juist het simpele, instinctieve element
van taal erkend wordt als het enig-bruikbaar voertuig voor echte poëzie? En is niet
dat taal-element in 't Afrikaans veel meer ongeschonden gebleven dan in 't
Hooghollands?
En is niet die Afrikaanse poëzie de teelt van een land, vol blijde zonnigheid; en
heeft niet de Nederlandse literatuur van onze dagen - al haar uitnemende deugden
erkend en toegestemd - een weinig behoefte aan wat zon-uitdagende openheid?
Dit zijn geen vragen, die zo maar losjens uit onze pen vloeien. Daarom hopen wij,
dat ze tenminste enige overweging vinden zullen, leidende tot een levendiger
wisselwerking tussen de elementen van Groot-Nederland's literatuur.
J. KAMP.
P o t c h e f s t r o o m , 31 Oktober 1912.

Het goed recht van bestaan van Afrikaans en Hollands.
Vóór wij dit vraagstuk behandelen, is 't wel zo goed het door ons ingenomen standpunt
al dadelik in een paar woorden duidelik te maken, ten einde misverstand te
voorkomen. Wij gaan van het standpunt uit dat
1o. Hollands en Afrikaans twee op zichzelf staande talen zijn, wat of ook de
verhouding vroeger uit een taalhistories oogpunt moge geweest zijn;
2o. De taal van de Hollands-sprekende Afrikaner in de toekomst het Afrikaans zal
zijn, niet het Nederlands;
3o. Het Nederlands desniettegenstaande onontbeerlik is voor de Hollands-sprekende
Afrikaner.
Al deelt men nu deze mening ten volle, is 't toch dikwels lang niet duidelik welk
standpunt in te nemen ten opzichte van deze twee talen.
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Er is misschien een klein aantal die denken dat 't mogelik is Nederlands als
schrijftaal te behouden, Afrikaans daarentegen als spreektaal, altans gedurende kortere
of langere tijd, en wel met dien verstande dat Afrikaans de plaats moet innemen
welke in andere landen door het een of ander dialekt, naast de officiële taal, ingenomen
wordt, b.v. het Gelders
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naast het Nederlands. Het Afrikaans wordt door dezen dus slechts tijdelik geduld;
meer niet. Bestaat deze toestand in Nederland, ook in Zuid-Afrika - zo redeneert men
- kan hij even goed bestaan. Het verschil in uitspraak tussen Nederlands en Afrikaans
aan de ene kant is veel geringer dan dat tussen Nederlands en het een of ander
Noord-Nederlands of Vlaams dialekt aan de andere. Op 't oog lijkt deze redenering
volkomen juist, hoewel er aanzienlike verschillen bestaan in de uitspraak van de
Nederlandse en de Afrikaanse klanken. 't Is echter met zo zeer het mindere of
meerdere verschil in uitspraak waardoor iemand getroffen wordt bij een vergelijking
van Nederlands met Afrikaans, maar wel door de grote afwijkingen in de vormleer.
Bovendien mag men het Afrikaans uit een prakties oogpunt en geiet op de
tegenwoordige toestand van zaken, niet een dialekt noemen, want het is de taal die
door alle Hollands-sprekenden over het hele gebied gesproken wordt, met hoogstens
dialektiese afwijkingen. De verhouding tussen Afrikaans en Nederlands is dus
volstrekt niet die van een dialekt tegenover een algemene landstaal.
Een groter aantal wil het Afrikaans en het Nederlands naar elkaar toebrengen: het
eerste moet stijgen, het laatste dalen. Dat beide deze talen onder omstandigheden op
elkaar invloed zullen en moeten hebben is duidelik, doch een dergelike toenadering
als door deze personen bedoeld wordt is hoogst kunstmatig, een onnatuurlik mengsel
zonder enige levensvatbaarheid: typiese Afrikaanse zinswendingen en
taaleigenaardigheden worden door Nederlandse vervangen en omgekeerd. Over deze
kunstmatige toenadering wordt tans niet meer zo veel gesproken en geschreven als
enige jaren geleden, toch bestaat dit streven nog steeds. Het gevolg hiervan is een
taal die noch Nederlands noch Afrikaans is. Voorbeelden heeft men genoeg.
Het grootste aantal aanhangers echter onder Hollands-sprekende Afrikaners,
inzonderheid onder het jongere geslacht, telt stellig die beweging die ijvert voor het
Afrikaans, beide als schrijf- en spreektaal. Onder dezen bestaan er echter vaak
verschillen omtrent de weg die men moet volgen, wat alleszins begrijpelik is ook al
is men 't omtrent de hoofdpunten eens.
Er zijn er die het Nederlands als volstrekt onnodig beschouwen, er zelfs min of
meer vijandig tegenover staan. Men redeneert daarbij als volgt:
‘Afrikaans is d e taal van de toekomst, schrijftaal zowel als spreektaal. Nederlands
is een vreemde taal en als zulks op gelijke voet te stellen met andere vreemde talen.’
Dat het Nederlands voor de Hollandse Afrikaner in zekere zin 'n vreemde taal is, valt
wel niet te ontkennen, doch daarmee is volstrekt niet gezegd dat het woord ‘vreemd’
in die zin opgenomen moet worden waarin wij van Engels, Duits of Frans als vreemde
talen spreken. Integendeel: het Nederlands is en blijft ons veel dichterbij, is veel
onmisbaarder dan welke vreemde taal ook.
Vaak wordt er geschermd met de bewering: ‘Nederlands is een vreemde taal.’
Dikwels heeft dit ten gevolg dat men niets hoegenaamd aan het Nederlands doet. Dit
zou nog te verontschuldigen zijn als men maar het Afrikaans beoefende, doch in vele
gevallen gebeurt dit evenmin. In de regel vindt men echter dat zij die het Nederlands
vijandig zijn, er niet voldoende mee vertrouwd zijn om het naar waarde te schatten.
In ieder geval wordt door alle genootschappen ter bevordering van het Afrikaans een
ereplaats aan het Nederlands toegekend. Dit is de gezonde toestand van zaken die
overal moet bestaan.
Vele zijn in gemoede overtuigd van het goed recht van bestaan van het Afrikaans,
beide als schrijf- en spreektaal, doch bedienen zich, behalve in de omgang, nog
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meestal of uitsluitend van het Nederlands, en wel om verschillende redenen.
Sommigen zijn bevreesd dat het Afrikaans hen in de steek zal laten, wat echter
gelukkig geen reden tot vrees hoeft te zijn; want een taal - en derhalve ook de
Afrikaanse taal -, is tot alles in staat waartoe diegenen die haar spreken in staat zijn,
terwijl aan de andere kant het niet beoefenen van een taal in zekere vakken armoede
betekent voor die taal, ten opzichte van de vakken in kwestie.
Anderen onthouden zich van het gebruiken van het Afrikaans als spreek- en
schrijftaal omdat aanmoediging van het Afrikaans bij velen uitloopt op verwaarlozing
van het Nederlands. Dit wordt vooral door diegenen ondervonden wier taak het is
het Nederlands als vak te onderwijzen, en verschaft ons tevens het antwoord op de
vraag waarom verschillende overtuigde voorstanders van het Afrikaans zich vroeger
of later uitsluitend van het Nederlands bedienen. Nu hoeft verwaarloozing van het
Nederlands, op zichzelf beschouwd, niet zulke noodlottige gevolgen te hebben, doch
dit is evenwel toch het geval: eerstens omdat het Afrikaans, zolang het geen
letterkunde van voldoende omvang bezit, niet de plaats van het Nederlands kàn
innemen; ten tweede omdat verwaarlozing van het Nederlands in zeer vele gevallen
betekent verwaarlozing ook van het Afrikaans, want wij hebben nog steeds te vechten
tegen het ingewortelde kwaad: ‘Afrikaans komt van zelf’, en Nederlands is immers
toch een vreemde taal. Hierdoor komt 't dat vele overtuigde voorstanders van het
Afrikaans, inzonderheid professoren en leraars, zich toch bij voorkeur van het
Nederlands bedienen.
‘Maar waarom dan niet het Afrikaans als vak opgenomen en als medium gebruikt
bij het onderwijs’, vraagt misschien iemand. Binnen zekere perken is hiertegen
volstrekt niets in te brengen. Laten diegenen die het Nederlands machtig zijn, zich
daarvan bedienen; de anderen schrijven gerust Afrikaans. Slechts door het Afrikaans
beide als schrijf- en spreektaal te beoefenen, kan men haar verrijken. Waarom zou
men zich niet van het Afrikaans bedienen bij het onderwijs, vooral in de laagste
klassen, als de leerlingen het meegedeelde dan beter begrijpen? Waarom zou men
het Afrikaans niet gebruiken in de briefwisseling, het debat, de voordracht of op de
vergadering, als men zich beter en juister in die taal kan uitdrukken? Dit ligt trouwens
voor de hand. Waarom zou men zelfs niet in de evangeliebediening een beschaafd
Afrikaans laten horen, waar dit wenselik toeschijnt? Verschillende van onze
predikanten doen dit reeds, in de vaste overtuiging dat ze door dit te doen meer
vruchten plukken van hun werk. Hoe velen schrijven niet Engels - of moet men
vragen: hoe weinigen doen het niet? -, eenvoudig omdat zij zich niet op een
gemakkelike, natuurlike wijze in het Nederlands uitdrukken kunnen en het Afrikaans
als zogenaamd ‘minderwaardig’, als een keukentaaltje beschouwd wordt? Waar moet
de liefde voor de Afrikaanse taal dan ook vandaan komen als de meesten, waaronder
van de voornaamsten en meest geletterden, zich doorgaans van het Engels of het
Nederlands bedienen, ook al laat hun kennis van die talen vaak nogal wat te wensen
over. Laten wij het Afrikaans de rechte plaats toekennen, maar vooral zorgdragen
dat wij het zuiver houden, vrij van het boekachtige en onnatuurlike en vooral vrij
van onnodige Engelse invloed.
Dikwels wordt er veel afbreuk gedaan aan de Afrikaansche Beweging door een
ongezonde toestand van zaken bij de voorstanders zelve. Het verwijt dat dezen soms
wordt gemaakt dat zij voorstanders van het Afrikaans zijn enkel wegens een
gebrekkige kennis van het Nederlands, is dikwels niet zonder grond. Dit verwijt zou
echter niet zo zwaar hoeven te wegen als zij slechts het Afrikaans zuiver en goed
gebruikten, doch vele voorstanders van Afrikaans zijn vaak geen beoefenaars van
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Afrikaans. Zij spreken thuis liefst Engels of gebruiken een mengelmoes van Afrikaans
en Engels. Is 't dan te verwonderen dat velen, vooral onder de ouderen, zo zij al geen
tegenstanders van de Afrikaanse Beweging zijn, er
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zich toch volstrekt niet bij aansluiten willen omdat de taal waarvoor deze beweging
ijvert, naar hun mening, geen Afrikaans is. Zo komt de goede zaak in een slechte
reuk door de schuld van diegenen die haar willen bevorderen. Wij kunnen de beweging
voor de Afrikaanse taal onmogelik keren. En waarom zou iemand dat proberen te
doen? Laten wij niet trachten deze stroom tegen te houden. Laten wij hem integendeel
voorthelpen, maar dan vooral in de goede bedding trachten te houden.
Laten wij daarbij vooral putten uit de rijke en onmisbare bron die de Nederlandse
taal ons aanbiedt. Het Afrikaans moet aangevuld worden uit het Nederlands. Hiermee
bedoelen wij volstrekt niet dat het Afrikaanse idioom aan het Nederlandse opgeofferd
moet worden. Iedere taal - en het Afrikaans i s een zelfstandige taal - heeft, juist
omdat hij een taal is, zijn eigen idioom, de ziel, waardoor hij zich van andere talen
onderscheidt en als een zelfstandige taal doet kennen. Het idioom, de ziel, moet
derhalve onaangetast blijven. Wanneer wij echter spreken van aanvullen, dan bedoelen
wij dit: als men zijn gedachten over het een of ander onderwerp dat in het Afrikaans
nog niet behandeld is, wil uiten en geen woorden kan vinden om zich in het Afrikaans
uit te drukken, dan is zijn eerste en laatste toevlucht het Nederlands. Zo wordt het
Afrikaans met woorden verrijkt, overgenomen uit een taal die er ten nauwste mee
verwant is, terwijl het Afrikaanse idioom onaangetast blijft.
Slechts zij die goed Nederlands kennen, kennen goed Afrikaans. Dit zal nog lang
zo blijven. Naar voorbeelden hoeft men niet te zoeken. Wij herinneren slechts aan
de dichter J.F.E. Celliers en aan de prozaschrijver Oom Jan (wijlen professor Cachet).
Waar is de B.A. student - letwel de B.A. - die zijn gedachten in zuiver Afrikaans,
van Hollands spreken wij niet eens, uitdrukken kan in verband met een willekeurig
wetenschappelik vak door hem voor het eksamen gekozen? Indien zij er zijn, hun
aantal is uiterst gering. Doch mogen wij iets anders verwachten wanneer alle vakken,
het Nederlands uitgezonderd, aan onze Colleges in het Engels onderwezen worden;
wanneer men zelfs een groot gedeelte van de vragen, betrekking hebbende op de
Nederlandse taal en letterkunde, in het Engels kan beantwoorden? Plaats nu
hiertegenover de Afrikaanse student die in Holland studeert: de medicus, detheoloog,
de jurist, de litterator komen bij elkaar en voeren een allerlevendigst gesprek over
de verschillende vakken, welk ook, door hen bestudeerd, en dit gebeurt niet in het
Nederlands maar in zuiver Afrikaans, aangevuld waar nodig met Nederlandse
w o o r d e n , niet met het Nederlandse i d i o o m . Zo'n gesprek doet het hart goed en
geeft moed voor de toekomst. Op deze wijze willen wij het Afrikaans aangevuld,
verrijkt hebben met het Nederlands. Daarom hopen wij van harte dat de stroom van
jonge Afrikaners die naar Nederlandse hogescholen gaat, gestadig sterker mag worden.
Niet om Hollands te worden - een bespottelike opmerking, die echter vaak gemaakt
wordt over diegenen die in Holland gestudeerd hebben -, gaat men in Holland
studeren. Dat willen die Hollanders die op zo onbaatzuchtige wijze de Afrikaanse
zaak steunen, vooral geldelik, ook allerminst. De Afrikaner die op geschikte leeftijd
zo heen gaat en iets betekent, zal Afrikaner blijven. Neen, wij studeren Hollands en
gaan in Holland studeren om de Afrikaanse taal te verrijken en de Hollands-Afrikaanse
kultuur te doen toenemen in omvang en diepte.
Nederlands is derhalve onmisbaar voor de voorstanders van Afrikaans. Toch hoort
men zo vaak de opmerking: ‘Ik houd niet van het Hollands. Het is mij te stijf, te
zwaar op de hand, te weinig plooibaar, te arm. Geef mij het rijke, plooibare Engels
waarin ik alles zeggen kan wat ik wil.’ Gaat men na wat voor Hollands in de meeste
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scholen onderwezen en bij openbare gelegenheden gehoord wordt, dan is 't volstrekt
geen wonder dat men zo'n opvatting van deze taal heeft. Het tegendeel zou ons eerder
verwonderen. 't Is een diep betreurenswaardig doch ontegenzeggelik feit dat de
meesten die Hollands op de scholen onderwijzen, niet bevoegd zijn onderricht te
geven in deze taal. Allereerst moet deze toestand veranderd en verbeterd worden, zo
men liefde voor de Hollandse taal wil opwekken. En wil men de Afrikaanse taal
bevorderen, dan moet de Nederlandse taal met liefde bestudeerd worden. Deze twee
talen gaan hand aan hand. Ik eindig met de erste stelling die ik bij mijn promotie in
Februrie 1910 heb gekozen, omdat ik sedert die tijd door een driejarige ondervinding
meer dan ooit overtuigd ben geworden dat deze stelling op een juiste waarneming
berust:
‘Grondige kennis van de Nederlandse taal is voor de instandhouding van het
zuivere Afrikaans van het hoogste belang.’
TH. LE ROUX.

Hooger onderwijs.
In een nummer van Neerlandia, dat aan Zuid-Afrika is gewijd, is zonder twijfel een
korte schets van het Hooger Onderwijs, zooals het daar wordt opgevat, op hare plaats,
te meer daar de belangen van het Hollandsch ten nauwste bij dit onderwijs zijn
betrokken. Bovendien verschilt het Hooger Onderwijs in Zuid-Afrika zoo geheel en
al van dat in Nederland, dat ik meen, dat een kort overzicht ervan aan de lezers van
Neerlandia niet anders dan welkom kan zijn. Wegens de beperkte ruimte kan dit
overzicht hier slechts kort zijn; alleen de voornaamste zaken zal de lezer hier vinden.
Het onderwijs in Zuid-Afrika wordt gegeven aan lagere scholen, aan middelbare
scholen voor jongens en voor meisjes, en aan de Colleges. Het lager en middelbaar
onderwijs wordt voorloopig door de provinciale raden beheerd; het hooger onderwijs,
d.w.z. het onderwijs, dat aan de Colleges gegeven wordt, staat onder de zorg van de
Unie-Regeering en het Unie-Parlement.
Het eind-examen van de middelbare scholen, dat toegang geeft tot de Colleges, is
het matriculatieexamen. Dit examen, evenals al de hoogere examens, wordt afgenomen
door de ‘Kaapsche Universiteit’, zooals zij in den wandel wordt genoemd; officieel
heet zij: de Universiteit van de Kaap de Goede Hoop.
Ook deze inrichting verschilt weer in alle opzichten van wat men in Nederland
onder eene Universiteit verstaat. Eene korte toelichting over haar ontstaan en wijze
van werken laat ik hier volgen. Vóór 1873 bestond er aan de Kaap een Raad van
Examinatoren, gesticht in 1858 en bevoegd certificaten uit te reiken in Letterkundigeen Wis- en Natuurkundige vakken, Rechtsgeleerdheid, Landmeetkunde en
Zeevaartkunde. In 1873 werd de ‘University Incorporation Act’ aangenomen door
het Parlement van de Kaap-Kolonie; de Raad van Examinatoren hield dientengevolge
op te bestaan; zijne eigendommen werden overgedragen aan den Raad der Universiteit,
en de examens, tot dusver gehouden door den Raad van Examinatoren, werden van
dit jaar af afgenomen door den Raad der Universiteit. In 1875 werd bij wet vastgesteld,
dat de Universiteitsraad ook examens zou kunnen houden buiten de grenzen der
Kaap-Kolonie en voorwaarden zou kunnen vaststellen, waarop personen, buiten de
Kaap-Kolonie woonachtig, zouden kunnen meedingen naar beurzen, die ter
beschikking van de Universiteit stonden. In 1879 gaf H.M. Koningin Victoria een
‘Charter’ aan de Universiteit, waarbij de graden door haar verleend, gelijk werden
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gesteld aan die van andere Universiteiten van het Vereenigd Koninkrijk. In 1896
wer-
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den bij wet de voorwaarden vastgesteld, op welke de Regeeringen van Natal, den
Oranje Vrijstaat en de Transvaal zouden kunnen vertegenwoordigd worden in den
Universiteitsraad. Sinds 1909 bestaat deze uit 38 leden: 15 leden worden benoemd
door den Gouverneur, 15 leden worden gekozen ‘by convocation’, d.w.z. door
gegradueerden van de Universiteit, 3 leden vertegenwoordigen Natal, 3 de Transvaal
en 2 den Oranje-Vrijstaat.
Behalve de Natalsche, Transvaalsche en Vrijstaatsche vertegenwoordigers wonen
de leden voor verreweg de grootste helft in of bij Kaapstad, en daar de vergaderingen
van den Raad uitsluitend te Kaapstad worden gehouden, volgt hieruit, dat een
overwegende invloed wordt uitgeoefend door de leden, die in het Kaapsche
schiereiland wonen. Om het werk te vergemakkelijken en te bespoedigen is de Raad
verdeeld in verschillende sub-commissies; in het geheel zijn er 16 van deze
sub-commissies. Bovendien zijn sinds enkele jaren de professoren der verschillende
Colleges vereenigd in ééne commissie; deze commissie vergadert eenmaal per jaar;
haar werk is den Universiteitsraad van raad te dienen, in zaken die deze naar haar
verwijst, en onder finale goedkeuring van den Universiteitsraad de eischen voor de
verschillende examens vast te stellen.
Om deze examens af te nemen - en de examenwoede is groot in Zuid-Afrika,
zoodat er heel wat examens afgelegd moeten worden, voordat de student het einde
van zijne studie heeft bereikt - benoemt de Universiteitsraad elk jaar examinatoren.
Bij deze benoemingen wordt de regel in acht genomen, dat geen examinator eigen
leerlingen mag examineeren. De examens zijn bijna uitsluitend schriftelijk; alle
pogingen om meer plaats in te ruimen voor mondelinge examens lijden tot nog toe
schipbreuk; men wil er niet aan, waarschijnlijk omdat men ze niet kent.
De laagste sport van den universitairen examenladder is het matriculatie-examen,
dat voor velen het einddoel is van de studie, doch voor hen, die willen doorgaan, de
poorten van het College ontsluit. Daar het bezit van het matriculatie-diploma het
recht geeft aan Afrikaansche jongelieden om aan Nederlandsche Universiteiten te
studeeren en te promoveeren, zal voor Nederlandsche lezers eene uitvoerige
bespreking van dit examen niet onwelkom zijn.
De examenvakken zijn in groepen verdeeld als volgt:
Gr. I. Engelsch, Nederlandsch, Portugeesch;
Gr. II. Engelsch en Nederlandsch (indien niet genomen onder gr. I), Fransch,
Duitsch, eene Kaffertaal (Xosa of Zulu), Sesuto en Sechnana (inboorlingen talen);
Gr. III. Natuurkunde, Scheikunde, Elementaire Natuurwetenschap (Natuurkunde
en Scheikunde), Plantkunde, Dierkunde;
Gr. IV. Geschiedenis, Grieksch, Hebreeuwsch;
Gr. V. Latijn, Wiskunde.
Zes vakken zijn verplicht, n.l. één van iedere der groepen I-IV en beide vakken
in groep V. Candidaten, die Nederlandsch nemen onder groep I (als hoofdtaak dus)
moeten de vragen in het Nederlandsch beantwoorden; in elk ander vak, insluitende
Nederlandsch genomen onder groep II (als tweede taal) kunnen de candidaten kiezen,
welke der beide talen zij bij het examen wenschen te gebruiken; het is natuurlijk niet
geoorloofd in één vak Engelsch en Nederlandsch samen te gebruiken. Deze vrijheid
is te danken aan het bekende art. 137, dat gelijke rechten geeft aan de beide talen.
Dit artikel heeft eveneens bewerkt, dat de candidaten òf Engelsch òf Nederlandsch
als hoofdtaal kunnen nemen; de eischen zijn dan natuurlijk zwaarder, dan wanneer
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men een dezer talen als tweede taal neemt. Er wordt getracht met bijna mathematische
juistheid de gelijkwaardigheid der beide talen bij het examen door te voeren. Op
papier lijkt deze gelijkstelling heel mooi.
Men ziet, een jongmensch kàn het matriculatiediploma veroveren zonder één enkel
woord Engelsch te kennen, evengoed als het kan verkregen worden zonder kennis
van het Hollandsch. Natuurlijk zou het zeer dwaas zijn dit te doen en practisch is het
ook vrij wel onmogelijk, daar het onderwijs in bijna alle vakken behalve het
Nederlandsch, uitsluitend met Engelsch als medium wordt gegeven. Men is er in
Zuid-Afrika nog niet voldoende van doordrongen welk een groot hulpmiddel voor
de eigen taal het onderwijs in andere vakken door middel van de eigen taal is. Dit
jaar zullen, naar ik verneem, een 80-tal Hollandsch-sprekende candidaten voor het
matriculatie-examen in Geschiedenis de eigen taal als examentaal gebruiken (er zijn
in 't geheel ongeveer 2000 candidaten voor dit examen). Het begin is er dus, moge
het zoo doorgaan. Gebrek aan ruimte belet mij hier verder te spreken over de punten,
die toegekend worden en over het percentage dat vereischt wordt om te slagen. Laat
ik alleen dit aan bovenstaand overzicht toevoegen, dat men algemeen het er over
eens is, dat de eischen voor dit examen verzwaard moeten worden en dat een
leeftijdsgrens (16 jaar) behoort vastgesteld te worden, beneden welke het niet vrij
zal staan zich aan dit examen te onderwerpen.
Een jaar na het matriculatie wordt het intermediair examen afgelegd (intermediate
examination in arts). Bij dit examen wordt art. 137 wederom met mathematische
juistheid toegepast, althans voor zoover het Engelsch en Nederlandsch als
examenvakken geldt. Het staat echter aan Hollandsch-sprekende candidaten niet vrij
de moedertaal als examentaal te gebruiken; in alle vakken behalve het Nederlandsch
is het Engelsch de taal, die gebruikt moet worden; de Universiteitsraad acht blijkbaar
de tijd nog niet gekomen om toe te staan, dat Hollandsch-sprekende candidaten hunne
moedertaal als voertuig hunner gedachten bij dit examen mogen gebruiken. Voor
het intermediair examen hebben de candidaten eene ruime keuze van vakken; 5
vakken zijn verplicht, men kan ook 6 vakken nemen, doch niet meer. Latijn is niet
meer verplicht als bij het matriculatie; men kan kiezen tusschen Latijn en Wiskunde.
De eischen voor dit examen zijn van dien aard, dat het voor candidaten, die bij het
matriculatie niet 50% van het te behalen aantal punten gekregen hebben, vrijwel
onmogelijk is te slagen; indien zij althans niet van meet af goed aanpakken, hebben
zij weinig kans.
Twee jaar na het intermediair wordt het B.A. examen afgelegd (Bachelor of Arts).
Voor dit examen zijn de vakken op de volgende wijze tot groepen vereenigd:
Groep A (5 vakken): 1. Latijn, 2. Grieksch, 3. Logica en Psychologie of Ethiek
en Politiek (Ethics and Politics), 4 en 5 Twee der volgende vakken: a. Engelsch of
Nederlandsch, b. Engelsch of Nederlandsch of Fransch of Duitsch, c. Geschiedenis,
d. Staathuishoudkunde.
Groep B (5 vakken): 1. Latijn of Grieksch, 2. Engelsch of Nederlandsch of Fransch
of Duitsch, 3. Een der drie volgende vakken: a. Logica en Psychologie of Ethiek en
Politiek, b. Geschiedenis, c. Staathuishoudkunde, 4. Een der vakken genoemd onder
1, 2 of 3; 5. Een der volgende zes vakken: a. Wiskunde, b. Natuurkunde, c.
Scheikunde, d. Geologie, e. Plantkunde, f. Dierkunde.
Iedere candidaat moet tenminste één der volgende vakken nemen: Grieksch, Logica
en Psychologie of Ethiek en Politiek, Wiskunde.
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Groep C (4 vakken): 1, 2. Twee uit de volgende 7 vakken: a. Wiskunde, b.
Toegepaste Wiskunde, c. Natuurkunde, d. Scheikunde, e. Geologie, f. Plantkunde,
g. Dierkunde;
3 en 4. Twee uit de volgende 6 vakken: a. Latijn, b. Grieksch, c. Engelsch of
Nederlandsch, d. Logica en Psychologie of Ethiek en Politiek of Geschiedenis of
Staathuishoudkunde, e. Fransch, f. Duitsch.

Neerlandia. Jaargang 17

222
Iedere candidaat moet ten minste één der volgende vakken nemen: Wiskunde,
Grieksch, Logica en Psychologie, of Ethiek en Politiek.
Groep D (3 vakken): Drie uit de volgende negen vakken, onder voorwaarde dat b
niet zonder a kan worden genomen: a. Wiskunde, b. Toegepaste Wiskunde, c.
Natuurkunde, d. Scheikunde, e. Geologie, f. Plantkunde, g. Dierkunde, h. Anatomie,
i. Physiologie.
De twee laatste vakken kunnen niet als examenvakken worden genomen tenzij
aan zekere eischen in Natuurkunde, Scheikunde en Dierkunde wordt voldaan.
Bij verschillende van bovenstaande vakken, die zich hiertoe leenen, hebben de
candidaten behalve het theoretisch examen, dat alleen schriftelijk is, ook een practisch
examen van een of meer dagen door te maken.
Het is duidelijk uit deze groepeeringen van examen-vakken, dat men heeft een
letterkundig B.A. (letterkundige vakken plus philosophie, groep A), een wis- en
natuurkundig B.A. (groep D) en een gemengd B.A. (groep B en C). Het gemengd
B.A. werd eenige jaren geleden ingesteld, vooral ten gerieve van onderwijzers, die
van enkele vakken wat meer wenschen te weten, doch om de eene of andere reden
zich niet kunnen of willen onderwerpen aan het zuiver letterkundig of wis- en
natuurkundig B.A. Dit gemengde B.A. opent ook de deur voor hen, die het voor
tijdverkwisting houden Grieksch te leeren. Er zijn reeds pogingen gedaan om op het
onzinnige van dezen gemengden B.A.-graad te wijzen en den Universiteitsraad te
bewegen hem weer af te schaffen; hij heeft echter nog te kort bestaan, men wil hem
nog ‘een kans geven’.
Behalve voor het ‘Pass B.A.’ kan men zich ook aanmelden voor ‘Honneurs’ (the
B.A. Honours Degree, te vergelijken met ‘cum laude’ in Nederland). Honneurs kan
men verkrijgen in:
1. Classieke talen, 2. Moderne talen, 3. Philosophische vakken (Mental and Moral
Science), 4. Geschiedenis en 5 in ieder der wis- en natuurkundige vakken. Dit
‘honneurs’ beteekent een verzwaard ‘pass B.A.’ in de groep, waarin men deze
onderscheiding zoekt te verkrijgen; voorwaarde is, dat men moet slagen in de geheele
‘pass B. A.’-groep, die men kiest. Daar het honneurs-examen natuurlijk vrij wat
moeilijker is dan het ‘pass’, zal binnenkort de cursus daarvoor met een jaar verlengd
worden; men doet dan 3 jaar na het matriculatie het gewone ‘Pass B.A.’, en heeft
dus een vol jaar om zich uitsluitend aan de honneurs-vakken te wijden.
Daar eene opsomming van wat gevorderd wordt voor het ‘Pass’ of het ‘Honours
B.A.’ te veel plaats zou innemen, beperk ik mij tot de eischen voor het Nederlandsch.
Voor het Pass B.A. zijn deze als volgt:
1. Schets van de geschiedenis der taal;
2. Een tijdvak der letterkunde, van jaar tot jaar te worden voorgeschreven;
3. Een gedeelte van de werken van een of meer schrijvers, bij voorkeur uit de
classieke periode, litterarisch te behandelen;
4. Naar aanleiding van voorgeschreven werken worden vragen gesteld over de
taal, den inhoud en de geschiedenis dier werken en over het leven der schrijvers.
Voor 1913 zijn voorgeschreven: Afd. 2, letterkunde: de 17de eeuw; Afd. 3, Vondel:
Maria Stuart, De Leeuwendalers, Palamedes; Afd. 4, Langendijk: Het wederzijdsch
Huwelijksbedrog, de Wiskunstenaars, Spiegel der vaderlandsche kooplieden; Frederik
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van Eeden, de kleine Johannes deel I, met eene oppervlakkige kennis van deel II en
III.
Voor het honneurs-examen komt hier nog bij als voorgeschreven werk: 1.
Nederlandsche en Vlaamsche Letterkunde na 1880, voornamelijk Perk, Kloos, v.
Deyssel, v. Eeden, Guido Gezelle, Stijn Streuvels; 2. Da Costa, Slag bij Nieuwpoort;
3. Eenige Middel-Nederlandsche lyrische gedichten.
Eindelijk wordt aan de Colleges nog de voorbereiding gegeven voor het examen
voor den graad van M.A. (Master of Arts). Voor dit examen bestaan er 6 groepen
van vakken. Het eerste gedeelte van het M.A. staat gelijk met het Honneurs B.A.
Voor het tweede gedeelte, dat niet binnen een jaar na het eerste kan worden gedaan,
komen er dan, wat het Nederlandsch betreft, bij: Gothisch of Angelsaksisch, Ouden Middel-Nederlandsch, Phonetiek, Vergelijkende Taalkunde (Germaansch) en een
grooter tijdvak van de Nederlandsche Letterkunde.
Het bestek van dit opstel laat niet toe de verdere examens en graden te bespreken
in mijnbouw, landbouw, landmeetkunde, godgeleerdheid en rechtsgeleerdheid. Liever
besluit ik met een paar opmerkingen die betrekking hebben op het bovenstaande.
Wanneer men de eischen nagaat voor de verschillende examens der Kaapsche
Universiteit, zooals deze van jaar tot jaar worden openbaar gemaakt, dan wordt het
spoedig duidelijk, dat er vooruitgang is te bespeuren, doch dat we nog lang niet zijn,
waar we wezen moeten. Op papier lijken de eischen mooi en voldoende, doch men
kan slagen met een belachelijk minimum van punten. In het Matriculatie b.v. moet
in ieder vak afzonderlijk een minimum van 30% van het te behalen aantal punten
verkregen worden, terwijl uit een totaal-maximum van 2250 punten het minimum,
waarbij men nog slaagt, 860 is (ruim 38%).
Enkele jaren geleden was dit minimum nog belangrijk lager; verleden jaar nog
was het: 25% in ieder vak afzonderlijk en 33⅓% van het totaal-maximum. Er is dus
ook hier verbetering waar te nemen, doch hoewel Zuid-Afrika een land van
verrassingen is, 't gaat moeilijk den Universiteitsraad te bewegen flinke, doortastende
maatregelen te nemen.
Slagen in een examen beteekent nog volstrekt niet, dat men in zeker vak eene
behoorlijke hoeveelheid bruikbare kennis heeft vergaderd. Hoeveel candidaten b.v.
voor het Matriculatie-examen, waarbij dan Nederlandsch een examenvak is, verkrijgen
elk jaar het diploma, zonder in staat te zijn een gesprek te voeren of een brief te
schrijven in eenvoudig Hollandsch. Toch gaat elk jaar een groot gedeelte van deze
geslaagde Matriculanten onderwijs geven in de lagere school. Daar de examens alleen
schrifterijk zijn, weet de examinator hoegenaamd niets van de uitspraak der
candidaten; dit is m.i. eene ernstige fout in ons stelsel.
En wat nu het B.A. (pass) betreft, dit wordt een Akademische graad genoemd; hoe
gering echter is ook hier vaak de bruikbare kennis. Het zou niet moeilijk zijn hiervan
treffende voorbeelden aan te halen.
Eene andere fout in ons examenstelsel is het gebrek aan stabiliteit; elk jaar wordt
er gepeuterd (een beter woord weet ik niet) aan de examens; al heel gauw wordt eene
verandering te ingrijpend genoemd, en zoo komt men nooit waar men al lang had
behoorde te zijn.
Er zijn wel meer fouten, zelfs ernstige aan te wijzen; ik beloofde echter eene schets
te geven van - niet eene kritiek op het Hooger Onderwijs in Zuid-Afrika. Alleen wil
ik nog wijzen op de ongelijkheid in ons stelsel van H.O. tusschen de twee landstalen.
Artikel 137 kent aan beide dezelfde rechten toe; men zou dus verwachten, dat voor
alle examens de candidaten vrij zijn in de keuze van medium. Boven het matriculatie
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echter wordt in geen enkel vak het Hollandsch gebruikt bij het examen, dus ook niet
bij het onderwijs. Het is niet noodig op de gevolgen hiervan te wijzen.
Al zie ik als oud-Nederlander natuurlijk gaarne, dat het getal Afrikaners, dat in
Nederland studeert, elk volgend jaar grooter is dan het voorgaande, toch hoop ik als
Afrikaner, dat ons onderwijs-stelsel spoe-
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dig zoo ontwikkele, dat wij op dit terrein onafhankelijk kunnen zijn van Europa.
H. REININK.
P r e t o r i a , December 1912.

Na tien jaar.
(Iets over 't Hollands onderwijs in Transvaal).
1902. Vrede. Het Traktaat van Vereeniging had een einde gemaakt aan de oorlog.
Het militair bewind werd vervangen door burgerlijk bestuur. Verwarring en wanorde
op elk gebied maakten plaats voor orde en regel. Ook op onderwijsgebied.
Het stelsel van voor de oorlog was bijna geheel verdwenen. De enkele scholen en
schooltjes, die 't hier en daar hadden uitgehouden, vertegenwoordigden het maar
gedeeltelik en maar zwakjes. En in de kampen en grote dorpen waren een aantal
engelse scholen gesticht onder 't militair bestuur.
't Werd 1903, eer er een wettelike regeling van 't onderwijs kwam. In Maart van dat
jaar verscheen Ordonantie, No. 7, getekend door lord Milner als Goeverneur en sir
Arthur Lawley als Luitenant-Goeverneur.
Met het vroegere subsidiestelsel werd voor goed gebroken. Alle onderwijs werd
staatsonderwijs.
De officiële taal was engels; ook de taal in school; 't hollands was tweede taal
geworden.
Volgens genoemde ordonantie mocht, waar de ouders dit verlangden, drie uur per
week aan 't hollands, als taal, worden besteed. Bovendien mocht bijbelse geschiedenis
door medium hollands worden onderwezen.
Alle onderwijs was kosteloos.
't Gevolg van deze wetgeving was, dat de Goevernementscholen als paddestoelen
uit de grond verrezen, maar ook, dat het getal private scholen sterk toenam. De
voorstanders van deze laatste scholen wilden meer Hollands en wilden de ouders
meer invloed geven in de school. 'k Weet zeer goed, dat verschillende oorzaken in
die dagen het stelsel van C.N.O. hebben opgebouwd; maar ben vast overtuigd, dat,
als in die dagen van kroonkolonie gelijke rechten aan 't Hollands en Engels gegeven
was, er misschien een enkel schooltje zou zijn gesticht, maar er nooit van een stelsel
van C.N.O. sprake geweest zou zijn.
In 1905 trachtte lord Selborne te gemoet te komen aan de voorstanders van meer
Hollands en van meer rechten voor de ouders. Van dit streven vindt men het resultaat
in het stuk, bekend als Selborne's minute, dat verscheen in November 1905.
Deze minute zegt van de taalkwestie het volgende (ik geef alleen de zakelike
inhoud):
Het boerekind verstaat alleen 'n eigen taal als het op school komt. Deze taal heeft
het geleerd aan moeders knie en daarom is die taal voor hem aankelik het beste
medium van onderwijs. Aangezien echter een degelike kennis van de engelse taal
voor elk kind van het grootste belang is, zal het Engels zo spoedig mogelik medium
van onderwijs worden.
Deze gedachten zijn een weinig vaster geformuleerd in artikel 7, dat luidt:
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Onderwijzers kunnen of Engels of Hollands als medium van instruktie gebruiken,
met dien verstande, dat 't Engels medium moet worden, zodra de leerlingen 't
onderwijs in die taal kunnen volgen.
Kennis van 't Engels, als bepaald in de standaarden, zal eis zijn bij bevordering
naar een hogere klas.
De voorstellen van lord Selborne dragen ongetwijfeld het karakter van
welgemeende voorzichtigheid, maar waren, vooral voor die tijd, te weinig belijnd,
om door de hele bevolking te worden aangenomen.
Op een grote vergadering van C.N.O. werd dan ook met bijna algemeene stemmen
besloten, niet op deze voorstellen in te gaan.
Zelfregering bracht ons een nieuwe Onderwijswet, bekend als de Smutswet van 1907.
Art. 30, 31, 32 en 33 handelen over de taalkwestie.
De inhoud van deze artikels komt, in 't kort, hierop neer:
Art. 30. 't Medium van onderwijs zal tot aan standaard IV de moedertaal van 't
kind zijn.
Waar Engels niet de moedertaal is, zal het geleidelik worden ingevoerd en van af
standaard IV moet Engels het medium van onderwijs zijn.
Art. 31. Elke leerling moet bij 't overplaatsen naar een hogere standaard voldoende
kennis van de Engelse taal hebben.
Art. 32. a. Op alle scholen wordt Hollands onderwezen. Op verzoek van een ouder
wordt een leerling vrijgesteld van 't onderwijs in deze taal.
b. Boven standaard III mogen nog twee vakken, behalve Hollandse taal en bijbelse
geschiedenis, door Hollands medium worden onderwezen.
Art. 33 handelt alleen over de kwestie van appèl in geval van moeilikheden.
De Smutswet is door bijna de geheie bevolking met open armen ontvangen, is
hemelhoog verheven en later dikwels scherp gekritiseerd.
't Grote doel van de wet is ongetwijfeld geweest: vrede en eenheid onder de
bevolking, en daarom één soort scholen.
Als gevolg van deze wet verdwenen de C.N.O. scholen, waarvan 't merendeel een
kwijnend bestaan had geleden, zodra de grote financiële steun van uit Holland was
gestopt.
Als overgangswet naar het standpunt van gelijke taalrechten heeft de wet uitstekend
gewerkt.
Met de Unifikatie kwam artikel 137 van de Grondwet met gelijke rechten voor
Hollands en Engels.
Hierdoor verviel hoofdstuk VII (art. 31-34) van de Smutswet en maakte plaats
voor de Wijzigings Ordonantie van 12 Oktober 1911.
Aangezien deze Ordonantie nu van kracht is, schrijf ik enkele artikels woordelik
af.

De Talen als Voertalen.
3. (1) De voertaal bij 't onderricht van iedere leerling in alle standaards van enige
openbare school tot en met de vierde standaard zal de huistaal van de leerling zijn,
met dien verstande, dat de ouder van enige leerling het recht zal hebben te vorderen
dat de andere taal geleidelik zal worden ingevoerd, en daarna geregeld gebruikt als
een tweede voertaal, overeenkomstig de verstandelike ontwikkeling van de leerling,
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en in zulk geval zal voorziening gemaakt worden voor het onderwijs van zulk een
leerling dienovereenkomstig.
4. (1) In alle standaards van enige openbare school boven de vierde standaard zal er
voorziening gemaakt worden voor het onderwijs van de leerlingen, die daar school
gaan, door het medium van één der beide talen en de ouder van elke zodanige leerling
mag voor die leerling kiezen:
a. één van de talen als de enige voertaal, of
b. beide talen als voertalen.

De Talen als Vakken.
5. Iedere leerling in elke standaard van een openbare school tot en met de vierde
standaard zal onderricht in zijn huistaal genieten en behoorlike voorziening zal
gemaakt worden voor het onderwijs van de andere taal in elke openbare school en
die taal zal geleerd worden aan iedere leerling, tenzij de ouder van zulk een leerling
anders verkiest.
6. Behoorlike voorziening zal gemaakt worden voor het onderricht in beide talen aan
iedere leerling in
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elke standaard boven de vierde standaard van een openbare school en beide talen
zullen aan iedere leerling van zulk een school geleerd worden, tenzij de ouder van
zulk een leerling anders verkiest.
10. De inspektie van openbare scholen en de regulaties betrekking hebbende op
school-eksamens zullen in overeenstemming zijn met de voorzieningen van deze
Ordonantie en zullen zodanig zijn dat ze een gelijke standaard van kennis in beide
talen waarborgen.
De inhoud komt hierop neer:
't Medium van onderwijs is de huistaal van de leerling. Ouders kunnen kiezen: òf
hun huistaal als enig medium van onderwijs, òf hun huistaal als eerste en de andere
taal als de tweede medium.
Op alle scholen wordt de tweede onderwezen. Van het leren der tweede taal kan
een kind op verzoek van de ouders worden vrijgesteld.
Bij inspekties en alle school-eksamens worden beide talen op gelijke voet
behandeld.
Artt 13 handelt breed over de taalbevoegdheden van de onderwijzers, ook op 't
beginsel van absolute gelijkstelling; terwijl art. 14 de in dienst zijnde onderwijzers
beschermt door te zeggen:
i. Geen engelssprekende onderwijzer zal benadeeld worden wegens gemis aan
kennis van Hollands en geen hollandssprekende onderwijzer zal benadeeld worden
wegens gemis aan kennis van Engels, mits hij op bevredigende wijze het werk,
waarvoor hij benoemd werd, volbrengt.
ii. De gelegenheid om zich in beide talen te bekwamen zal aan ééntalige
onderwijzers verschaft worden.
Waarom in deze wet het woord moedertaal heeft moeten plaats maken voor huistaal,
is me niet duidelik. In de praktijk maakt het echter hoegenaamd geen verschil, daar
als regel de huistaal, ook bij gemengde huweliken, de taal van de moeder is.
Tot zo ver de geschiedenis eindigend bij gelijke rechten, waarvoor we hebben
gewerkt en gestreden.
Dat de ouders tot op zekere hoogte 't medium mogen kiezen, lijkt prachtig; en die
bepaling is misschien verstandig met 't oog op onze eigenaardige toestanden; voor
mij is het een zwak punt in de wet. De ouders zijn de van God aangewezen natuurlike
opvoeders van het kind. Maar hen te laten kiezen, in hoever de tweede taal medium
van onderwijs zal moeten zijn, dit is een gevaar voor het kind, omdat ⅞ deel van de
ouders de zaak absoluut niet begrijpt.
Ik voor mij ben overtuigd en de ervaring sterkt mij dageliks in die overtuiging,
dat die scholen, waar de huistaal medium van onderwijs is, van 't begin tot het eind
de beste resultaten leveren. In de dubbelmedium school geloof ik net zo min, als in
een tweetalig mens.
Er zijn mensen met buitengewone begaafdheden voor talen. Zij leren gemakkelik
vreemde talen goed gebruiken. Maar ook voor hen is er toch ten slotte slechts één
taal, die de ziel beheerst, hun eigen, hun moedertaal.
En de leerling met gewone aanleg, de doorsnee mens, kan en moet in ons land een
tweede taal leren, en hij blijft een eentalig mens; hij heeft één ziel en in die ziel leeft
één taal.
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En velen, die zich tegenwoordig aandienen als tweetalig, zijn, 'k had bijna gezegd
ontalig, d.w.z.: brekebenen in twee talen.
Op schoolgebied hebben we nu gelijke rechten - op het papier.
En in de praktijk? We komen langzaam maar zeker, waar we volgens wet en recht
wezen moeten, mits we zelf willen en werken.
Langzaam moet het gaan. 't Onderwijs gaat nooit met sprongen. En dat de
onderwijsmachine, gemaakt oorspronkelik met het doel alleen Engels te malen, nu
bij 't malen van Engels-Hollands weleens knarst en kraakt, en af en toe een schok
krijgt, doordat niet al de delen en onderdelen evengoed geolied zijn, wel dit is een
gevolg van de omstandigheden.
En elke dag wordt dit gebrek minder.
Ons departement tracht onder de leiding van de heer Adamson langs brede lijnen
recht te doen aan allen.
Er is een ernstig streven bij de Engelse onderwijzer zich in 't Hollands te bekwamen.
't Getal Engelssprekende leerlingen, dat geen Hollands leert, is tot een minimum
van geen betekenis herleid.
En de eenvoudige boer van het land heeft zijn taal, de taal van zijn vaders en van
zijn bijbel lief, al wordt honderdmaal het tegendeel beweerd en al is hij, prakties
mens, er sterk voor, dat zijn kind degelik Engels leert.
't Is niet de eerlike Engelsman, die 't Hollands tegenwerkt, niet de oprechte Boer
of Hollander; maar de halfslachtige, de middenman, die vandaag Engels, morgen
Afrikaans is, en overmorgen pro-Chinees zal zijn, al naar gelang z'n beursbelang dit
meebrengt, of naar gelang de politieke wind waait.
Weg met hem, vlees noch vis, past hij nergens, allerminst hier.
Gelukkig gaat zijn rijk voorbij en is er een tijd aan 't komen, waarin 't Hollandsen 't Engelssprekend element elkaar leren verstaan en waarderen. Krachtige
samenwerking zal daarvan 't gevolg zijn tot heil en voorspoed van Transvaal, ja van
heel Zuid-Afrika.
P r e t o r i a , 11 Oktober 1912.
W. KLOOSTER.

De Handel.
In het oude Egypte prees hij reeds zijn waren aan, zijn geitenhaar en gelooide
ramsvellen; zijn zalfolie en specerijen; zijn sittimhout; zijn geweven borstlappen,
efods en mantels; zijn linnen ondergoederen; zijn geborduurde gordels; zijn
sardonixsteenen, topazen, diamanten en karbonkels; zijn koperen lampen, kandelaars
en snuiters; zijn purperen en scharlaken gordijnen; zijn gouden en zilveren sieraden
en vaatwerk.
Hij verkeerde ook onder de Israëlieten en Babyloniërs en maakte Ninevé tot
stapelplaats van zijn goederen, met karavanen aangevoerd van Perzië, Arabië, Afrika
en China.
Later trok hij westwaarts, gebruikmakende van de schepen der Phoeniciërs, en
wist tot Spanje en zelfs Brittannië door te dringen. In de Phoeniciërs vond hij alle
eigenschappen vertegenwoordigd, welke hij in zijn volgelingen slechts wenschen
kon. Zij waren koene ondernemers en wisten zich met zorg op de hoogte te stellen
van de behoeften der volken, waarmede zij verkeer onderhielden. De zaken werden
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door hen met bijna academische nauwkeurigheid voorbereid en dan verder met groote
stiptheid behandeld.
Zoo zette hij zijn weg voort - de Handel, geboren bij de eerste ruiling, welke de
mensch verrichtte, en opgroeiende en zich ontwikkelende al naar wetenschap en
landbouw en nijverheid vordering maakten.
Achtereenvolgens schonk hij, toen de Phoeniciërs zich hadden laten overvleugelen,
zijn gunsten aan de Grieken, die al spoedig tot in Gallië handel dreven, en later aan
de Romeinen, na den val van Carthago meesters van den wereldhandel. De
Romeinsche legioenen openden tot in het hart van Europa nieuwe handelswegen,
waarvan echter niet lang gebruik gemaakt zou worden.
De ondergang van het West-Romeinsche rijk had tengevolge, dat een groot gedeelte
van Europa terugviel in de oude barbaarschheid en het Oosten
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Kijkje in den Boekwinkel te Kaapstad van J.H. de Bussy, die ook een Nederl boekhandel drijft in
Pretoria en Johannesburg, in welke laatste plaats dit jaar een tweede winkel werd geopend.

De Nederlandsche Monsterkamer te Johannesburg, opgericht in 1908, neemt steeds in bloei toe.
Inlichtingen geeft de Commissie voor den Ned Z.-Afr. Handel, Secretariaat: Lange Houtstraat 36,
Den Haag.
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krachtiger dan ooit opleefde. Constantinopel vierde hoogtijd en het bleef ook na de
veroveringen van de aanhangers van den Koran in de zevende eeuw de groote
stapelplaats van goederen en de koopmansbeurs voor Oost en West.
Eerst het verkeer, dat met de kruistochten gepaard ging, leidde er langzamerhand
toe, dat het Westen weder aandeel van beteekenis kreeg in de handelsbeweging. Italië
gaf den stoot daartoe. Het maakte zich geleidelijk meester van den handel aan de
kusten van de Middellandsche Zee en de Zwarte Zee. Venetië, Genua en verscheidene
andere steden in Italië geraakten tot grooten bloei, al naarmate de handelsverbindingen
met het Oosten aan de eene en met het Westen aan de andere zijde toenamen. De
aanraking met Spanje, Frankrijk, Engeland, enz. werd voortdurend levendiger en ten
slotte waren de Arabieren verdrongen uit hunne positie van overheerschers op de
wereldmarkt.
Eenmaal zoover gevorderd, wist het Westen zich te handhaven en spande het zijn
uiterste krachten in om zijn handel te ontwikkelen. Er werden markten ingesteld, op
bepaalde tijden gehouden; om verbrokkeling van kracht te voorkomen, verbonden
koopsteden van beteekenis zich om gezamenlijk handel te drijven; men stichtte
centrale stapelplaatsen voor den uitvoer en er werden verschillende
koopmansprivilegieën in het leven geroepen.
Met den handel ontwikkelde zich de industrie. Tal van artikelen van dagelijksche
behoefte en van weelde verwierven eene groote vermaardheid en het duurde niet
lang, of er ontstond een zekere drang om een ruimer afzetgebied te vinden en tegelijk
op grooter schaal artikelen uit het verre Oosten aan te voeren. In het Westen richtte
men nu op zijn beurt den blik naar Indië en China. In Klein-Azië waren echter de
omstandigheden veranderd. De triomf van den westerling had den Turk te denken
gegeven en de Halve Maan trachtte hem nu te beletten een zegetocht te houden door
haar gebied verder oostwaarts. De kooplieden uit het Westen werden er bemoeilijkt
en zagen af van verdere pogingen om dieper in Azië door te dringen.
Intusschen had Portugal's scheepvaart zich ontwikkeld en werd de westkust van
Afrika door de Portugeezen gekoloniseerd. In 1486 vorderden zij tot de Kaap de
Goede Hoop, maar van daar naar Indië te stevenen was nog een hoogst bezwaarlijke
onderneming. Deze tot een goed eind te brengen gelukte niet vóór 1498, toen Vasco
de Gama in de Indische wateren ankerde. Als gevolg van den gelukkig geslaagden
tocht en van latere veroveringen op de Arabieren werd Portugal voor geruimen tijd
het centrum van den wereldhandel.
In die periode valt ook de ‘kolonisatie’ van Amerika door de Spanjaarden na de
ontdekking van dat werelddeel door Columbus. Spanje trok er aanvankelijk groote
voordeelen uit, maar wist zich zijn bezit op den duur niet voldoende ten nutte te
maken.
Gedurende den strijd der naties op handelsgebied hadden de Nederlanden
gelegenheid gekregen zich langzaam te ontwikkelen, zij het dan te midden van
moeilijkheden van allerlei aard. In 1594 waren, zij zoover gevorderd, dat zij het
besluit tot sluiting van de Spaansche en Portugeesche havens voor de Nederlandsche
kooplieden feitelijk konden keeren tegen de genoemde landen zelve, en wel door
pogingen in het werk te stellen om rechtstreeks den handel met Indië in handen te
nemen. Na Houtman's tocht daarheen werden tot dat doel verschillende
handelsondernemingen opgericht, welke ten slotte samensmolten tot eene, de
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Oost-Indische Compagnie, die onder haar wapen schreef: ‘De cost gaet voor de baet
uyt.’
De omstandigheden leidden er toe, dat de O.-I. C. ook de kolonisatie van de Kaap
de Goede Hoop in de hand had te werken. De onmiddellijke handelsvoordeelen, daar
te verkrijgen, kwamen echter in geen vergelijking met die, welke er in Indië waren
te behalen. De Kaap moest nog ontwikkeld worden, terwijl de rijkdom van Indië
zoodanig was, dat de Arabieren er reeds sinds geruimen tijd met groote winst
belangrijke nederzettingen hadden kunnen onderhouden. Wat is dus natuurlijker,
dan dat de bewindvoerders der O.-I. C. te Amsterdam zich voortdurend teleurgesteld
gevoelden door de resultaten, van de Kaap gerapporteerd, vergeleken bij de
schitterende uitkomsten van de ondernemingen in Indië?
Intusschen zag men het belang ervan in te trachten voortdurend vaster voet te
krijgen in Zuid-Afrika. Voor de vaart op Indië was het noodzakelijk halfweg een
station tot proviandeering van de schepen te hebben. Engeland begreep zulks ook,
nadat het zich op zijn beurt was gaan toeleggen op het maken van wereldveroveringen,
en eigende zich in 1814 de Kaap toe.
Wij zullen den Handel, die bij afwisseling verschillende naties begunstigt, niet
verder volgen op zijn tocht en liever een oogenblik stilstaan bij het heden.
De kolonisatie van de Kaap met de hulp van de Oost-Indische Compagnie moge
niet geleid hebben tot het blijvend bezit van Zuid-Afrika - het heeft wèl tengevolge
gehad, dat de Nederlandsche stam er geworteld bleef. En zulks is een uiteindelijk
succes, hetwelk niet geringgeschat moet worden. Er zijn door de O.-I. C. geldelijke
offers gebracht zonder dat er terstond voldoende winsten tegenover kwamen te staan,
maar toch zou blijken, dat het geld niet nutteloos verspild is. Zuid-Afrika is voor
Nederland niet verloren gegaan, integendeel, de handel met het moederland breidt
er zich uit en de toekomst belooft nog veel, indien er slechts voldoende medewerking
blijft bestaan tusschen de belanghebbenden in Nederland en het Hollandsche
handelselement in Zuid-Afrika.
Wat de vooruitgang, sinds 1906, beteekent, blijkt uit de volgende cijfers van de
waarde van den invoer uit Nederland in Britsch Zuid-Afrika over de jaren 1906-1912:
345.601 pd. st., 357.628 p. st., 368.190 pd. st., 418.162 pd. st., 538.227 pd. st., 636.104
pd. st., 752.996 pd. st.
Het Britsche rijk als één gerekend, nam Nederland in 1906 de negende plaats in,
wat zijn uitvoer naar Zuid-Afrika betreft. Het kwam na het Britsche rijk, de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Duitschland, Argentinië, Frankrijk, Zweden,
Brazilie en België. Sinds dien is het, gedurende 1912, gevorderd tot No. 4 en heeft
het nu slechts vóór zich het Britsche rijk, Duitschland en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Feiten nu zeggen meer dan breedvoerige beschouwingen, waarvoor het hier
trouwens de plaats niet is. Slechts zij opgemerkt, dat er nog een groot veld voor
uitbreiding van den Nederlandschen handel op Zuid-Afrika open ligt. Het Hollandsche
handelselement hier is zich zulks ten volle bewust en doorvoed van de oude tradities,
streeft het er naar verdere vreedzame veroveringen te maken. Indien dat streven door
de belanghebbenden in Nederland voldoende gesteund wordt, zal er ook verder nog
veel teruggewonnen kunnen worden van wat er in het verleden voor den
Nederlandschen handel verloren is gegaan.
L. BEERSTECHER.
J o h a n n e s b u r g , 27 Febr. 1913.
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De financiele betrekkingen van Nederland met Zuid-Afrika.
Er bestaan in Zuid-Afrika vier Nederlandsche instellingen, welke op financieel gebied
de betrekkingen met Nederland onderhouden en wel: de Nederlandsche Bank voor
Zuid-Afrika, de Transvaalsche Bank en Handelsvereeniging voorheen Baerveldt &
Heyblom, de Pretoria Hypotheek Maatschappij en de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Hypotheekbank.
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De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika werd omstreeks 1887 opgericht als de
Nederlandsche Bank en Credietvereeniging voor Zuid-Afrika met kantoren te
Amsterdam, Pretoria en Johannesburg. Zij kon later haar kapitaal tot £ 400,000
uitbreiden, zag zich echter in 1909 genoodzaakt daarvan £ 160,000 af te schrijven.
Zij heeft thans kantoren te Amsterdam, Londen, Johannesburg, Pretoria, Witbank,
Premier Mine, Bloemfontein en Kaapstad.
De Transvaalsche Bank en Handelsvereeniging werd opgericht in 1898 met een
kapitaal van £ 100,000 hetwelk later in 1904 en 1905 achtereenvolgens werd verhoogd
tot £ 400,000. Zij heeft kantoren te Amsterdam, Londen en Johannesburg. Het kantoor
te Pretoria werd onlangs opgeheven.
De Pretoria Hypotheek Maatschappij opgericht in 1889 werkt thans met een
aandeelenkapitaal van nominaal f 3,500,000 (waarop op betaald f 700,000) en een
obligatiekapitaal van f 10,440,000.
De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank eveneens opgericht in 1889
werkt thans met een aandeelenkapitaal van nominaal f 2,000,000 (waarvan op betaald
f 950,000) en een obligatiekapitaal van f 6,550,000.
Als agente van de Nationale Bank van Zuid-Afrika onderhoudt voorts Labouchère
Oyens & Co's Bank te Amsterdam betrekkingen met Zuid-Afrika.
Er bestaat nog eene financiele Maatschappij voor Zuid-Afrika, maar deze is thans
in likwidatie. Zij heeft trouwens weinig rechtstreeksche zaken met Nederland gehad,
daar haar werkkring zich meer bepaalde tot het deelnemen in enkele
mijnondernemingen en aankoop van enkele vaste eigendommen.
De relatie van werkelijk belang tusschen Nederland en Zuid-Afrika bestond voor
den oorlog van 1899 tot 1902 in de Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij.
Haar aandeelenkapitaal werd voor het meerendeel in Nederland gehouden en dit was
eveneens het geval met een aanzienlijk deel harer obligatieleening. Het is bekend
dat door de overname van den Spoorweg door de Britsche Regeering deze financieele
verbinding van Nederland met Zuid-Afrika thans niet meer bestaat.
In het geheel genomen is dus het rechtstreeksch geldelijk belang, hetwelk Nederland
in Z.-Afrika heeft, bedroevend klein en het ziet er voorloopig niet naar uit, dat hierin
verbetering zal komen. Met uitzondering der beide genoemde Hypotheekbanken
kunnen de in Z.-Afrika werkende Nederlandsche geldelijke instellingen niet op succes
bogen. Het is hier niet de plaats de redenen daarvoor te bespreken. Het zij genoeg
het feit vast te stellen. Op een enkele uitzondering na kan hetzelfde gezegd worden
van verschillende handel-maatschappijen, mijnbouw- en land-maatschappijen, die
in de laatste 25 jaren in Nederland werden opgericht. Voor het meerendeel zijn zij
reeds lang gelikwideerd.
Het is alsof er geen zegen rust op Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche ondernemingen.
Onder deze omstandigheden is het niet te verwonderen, dat er bij het beleggend
publiek in Nederland geen groote lust bestaat om zich voor Zuid-Afrikaansche zaken
te interesseeren, te meer nu in Nederlandsch Indische ondernemingen in de laatste
jaren door hen veel geld verdiend is.
Naarmate de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika zich
uitbreiden, zal op den duur in deze omstandigheid eene verandering ten goede komen.
In de eerste plaats kan daarvan voordeel trekken de bovengenoemde Nederlandsche
Bank voor Zuid-Afrika door een uitgebreider wisselverkeer. Zoo zullen andere
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bestaande Nederlandsche ondernemingen er voordeel van trekken, alsmede wellicht
op te richten zaken.
Hoe meer men in Nederland het streven der Nederlandsche Kamers van Koophandel
alhier steunt, hoe meer de betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika zich
zullen uitbreiden, hoe meer kansen tot plaatsing van landgenooten zich zullen
voordoen en hoe meer het Nederlandsche element versterkt zal worden.
Evenals verstandige zendelingen beginnen met de heidenen werken te leeren en
daardoor hen op te voeden tot ontvankelijkheid voor het Christendom, evenzoo
vormen in een overzeesch gewest de handelsbetrekkingen met het moederland de
grondvesten voor het gebouw, waarin taal- en stamverwantschap een plaats vinden.
Eene voortdurende versterking van het Nederlandsche element in Zuid-Afrika kan
alleen bereikt worden langs economische en handelswegen, welke uit den aard der
zaak met elkander evenwijdig loopen.
Naarmate die versterking dan plaats heeft zal zulks ook de financieele betrekking
met Nederland weder ten goede komen.
P.C. BAERVELDT.

Aanteekeningen op de Mijn-Industrie van Zuid-Afrika
door H. Warington Smyth M.A., L.L.M., T.Q.S.,
M.I.M.M., Secretaris voor Mijnen.
Met een opbrengst gedurende 1911 van £ 47.600 000 aan waarde, welke waarschijnlijk
voor 1912 vermeerderd zal worden tot ruim £ 50.000.000, is het klaarblijkelijk dat
de Unie van Zuid-Afrika een zeer belangrijke plaats inneemt onder de landen van
de wereld die mineralen voortbrengen.
De geschiedenis van deze groote moderne nijverheid begint in 1867 met de
ontdekking van de eerste diamanten in den omtrek van Hopetown. Een jaar later
werd goud ontdekt op de steilten van den Berg in 't Oostelijke gedeelte van de
Transvaal. Het is waar dat zelfs vóór dien tijd koper ontdekt en bewerkt werd in
Namagnaland, maar dit land heeft nooit een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis der ontwikkeling van Zuid-Afrika, zooals de andere minerale industriën
gedaan hebben. De mijnen rondom Ookiep waren te afgelegen en afgesneden door
uitgestrekte waterlooze landstreken en eerst na een ruwe zeereis bereikbaar. Daardoor
komt het dat het nimmer een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de
Kaap-Kolonie.
In 1871 begon door de ontdekking van de diamantbuizen in den omtrek van
Kimberley, de ontwikkeling dier stad. Van 't Oostelijk gedeelte van de Transvaal
togen de ontginners geleidelijk verder naar 't Westen.
In 1887 bedroeg de goud-opbrengst van den Witwatersrand, welke drie jaren te
voren ontdekt was, £ 170.000. Sedert dien is 't mijnwezen in Zuid-Afrika met groote
schreden vooruitgegaan.
Heden overschaduwt de goud-nijverheid in belangrijkheid en omvang alle andere
in het land. Voor den oorlog bedroeg de opbrengst van den Witwatersrand £
16.200.000 en Hammond heeft voorspeld, dat ze bij het einde der eeuw £ 20.000.000
zou bedragen. De oorlog kwam tusschen beide en 't was niet voor 1904 dat de
opbrengst de genoemde cijfers weer bereikte.
Sedert dien tijd echter zijn de mijnen van den Rand tot zulk een mate ontwikkeld,
dat de goudopbrengst voor 1911 meer dan £ 33.500.000 bedroeg en in het geheel
voor de Unie £ 35.049.041, een vermeerdering van £ 3.000.000 op 't vorige jaar.
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De belangrijkheid van deze cijfers voor 't land zal beter gewaardeerd worden,
wanneer men bedenkt dat de Witwatersrand alleen bij de goudmijnen in December
1911, 24.000 blanken en bijna 183.000 gekleurde werklieden in dienst had.
Voor Zuid-Afrikaners moet 't belangrijk zijn om
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te weten dat, waar eenige jaren geleden betrekkelijk weinig in 't land geboren blanken
bij de mijnen van 't land werkzaam waren, heden meer dan 10.000 Zuid-Afrikaners
er hun bestaan in verdienen of 32% van 't totaal der blanke werklieden. Er is geen
reden, waarom Zuid-Afrikaners in de toekomst er niet een nog grooter aandeel van
zullen uitmaken, indien zij zulks begeeren. Ten einde dit te bereiken heeft de
Regeering een school geopend voor jonge mijnbeambten op een gedeelte van de
Wolhuter Mijn, alwaar 50 leerlingen onderwezen worden in elken tak van 't practische
mijnwezen. In 't verleden heeft 't moeite gekost om candidaten voor de school te
krijgen, maar het is te hopen, dat Zuid-Afrikaners in de toekomst haar meer van harte
zullen steunen, voornamelijk daar de gevaren van longtering in de goudmijnen spoedig
overkomen zullen worden, door het nieuwe proces om het aanwezig zijn van stof
onder den grond te voorkomen.
Gedurende 1911 betaalden de goudmijnen niet minder dan £ 14.000.000 aan loonen
en salarissen en besteedden meer dan £ 11.500.000 voor machines en winkels. De
waarde van alle werktuigen van de Transvaalsche goudmijnen bedraagt meer dan £
28.200.000, waarvan de Rand geschat wordt £ 28.000.000 te bevatten,
vertegenwoordigende een Paardenkracht van meer dan 566.000.
Uit bovenstaande cijfers blijkt, waarom de goudmijn-industrie van zulk een
rechtstreeks belang voor de geheele Unie is.
De meer dan 50 mijlen geographisch genaamde Witwatersrand, en in spoorwegen andere documenten beschreven als ‘de vergelijkende oppervlakte’ (competitive
area) vormen heden de groote centrale economische factor in Zuid-Afrika.
Geen verwijzing naar den Rand is volledig, zonder verwijzing naar zijn geologisch
karakter en naar het toekomstige leven der nijverheid.
De regelmatigheid van de hoofdreef-series is een geologisch feit, eenig in zijn
soort; toch zijn van het standpunt van een mijnwerker gezien, de verschillende secties
van de reef ten zeerste gevarieërd in het goud dat zij bevatten. Het publiek in het
algemeen heeft vroeger overmatig gewicht gehecht aan de geologische regelmatigheid
van de Witwaterrandsche lagen, terwijl de pessimisten hun hoofden schudden over
de verschillende waarden die gevonden worden in de secties gelegen tusschen Springsen Randfontein. Het blijft een feit, dat toegegeven voor dijken, afbrekingen en al die
veranderingen en kansen, waaraan minerale gronden langs hun oppervlakte en in de
diepte onderhevig zijn, toch de regelmatigheid van het goudgehalte in de Rand een
ongeëvenaard kenmerk is van haar soort in de geheele wereld.
Met betrekking tot de toekomstige voortbrenging van den Witwatersrand zal
niemand verlangen er een leerstelling van te maken, maar terwijl enkele van de
mijnen waarvan de aardlaag bloot ligt gedurende de eerste jaren gesloten zullen
worden, zijn er eenige groote problemen, en hoofdzakelijk aan den Oost Rand, die
geleidelijk tot trapsgewijzen vooruitgang komen, en indien enkele van de rijkere
mijnen, waarvan de aardlaag bloot ligt in den Centralen Rand in enkele jaren ophouden
voort te brengen, dan mag er aangenomen worden, dat voor een ander tiental jaren,
de groote voortbrengers de ballans zullen handhaven, en zelfs eenigszins de cijfers
voor 1912 zullen overtreffen.
Het jaar 1911 toonde een vermeerdering aan in de gemiddelde werkkosten van 10
penny per ton en een val in den grond van 5 penny.
De laatstgenoemde strekking is onvermijdelijk, daar groote blokken van lagere
goud-erts ontgonnen worden, en het een strijd in de toekomst zal wezen om de
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arbeidskosten voldoende ver beneden het geleidelijke herstel in afvalling per ton te
houden. De produceerder die angstig is voor toekomstige markten voor zijn industrie,
behoeft geen vrees te hebben, dat gedurende zijn tijd er eenige ernstige vermindering
in de eischen van den Witwatersrand zullen zijn.
Niet alleen is Zuid-Afrika zeer gelukkig geweest in 't karakter van zijn grooter
goud-deposito, maar in dezen onmiddellijken omtrek heeft 't een inkomen van bijna
gelijke waarde in den vorm van de uitgestrekte koolvelden van de Witbank, welke
door een gelukkigen samenloop van omstandigheden gezegend wordt door een
afwezigheid van gevaarlijke vuurdampen. Zij heeft eveneens goede laagjes, gelegen
op ondiepe en gemakkelijk te bewerken diepten.
Door de onmiddellijke nabijheid van de Springs kool-oppervlakte, welke 15% van
de Transvaalsche opbrengst levert en van de Witbanksche koolvelden, welke 76%
bijdragen, is het mogelijk de arbeidskosten aan den Rand te verminderen, welke een
van de eigenaardigheden voor de ontwikkeling van de laatste 10 jaren geweest is.
Op de goud-industrie volgt in belangrijkheid de diamanten-nijverheid, welke begon
in Kimberley in 1871 en in 1911 meer dan £ 8.700.000 aan diamanten heeft
opgeleverd, een cijfer, dat waarschijnlijk voor 1912 aanmerkelijk overschaduwd zal
worden.
De diamant-mijnen van Zuid-Afrika zijn tamelijk gelijk verdeeld tusschen de
welbekende en thans historische mijnen van 't Kimberley district, 't eigendom van
de groote De Beer's Maatschappij, de meer verspreide maar toch belangrijke mijnen
van den Vrijstaat, met inbegrip van Jagersfontein, Koppigfontein en Voorspoed en
de Premier Mijn nabij Pretoria in de Transvaal, welke de grootste, ofschoon niet de
rijkste mijn in de wereld is.
De opbrengst dezer mijnen mag gesteld worden op £ 1.500.000 per jaar voor de
drie Vrijstaatmijnen en voor de Premier, en op bijna £ 5.000.000 voor de De Beer's
mijnen. Daarbij moet gevoegd worden ruim £ 700.000 voor de alluviale delverijen
aan de Boven en Beneden Vaalrivieren.
In salarissen en loonen betalen de diamant-mijnen aanmerkelijk meer dan £
2.500.000 per jaar aan ruim 4500 blanken en niet minder dan 35.000 kleurlingen,
terwijl zij per jaar voor winkels en machineriën £ 1.500.000 besteden.
Op de diamant-nijverheid volgen in belangrijkheid de kolenmijnen met een
gezamenlijke opbrengst gedurende 1911 van ruim 7.500.000 ton, geschat op bijna
£ 2.000.000. Daaraan draagt de Transvaal bij meer dan 4.300.000 ton, Natal met de
welbekende kolenvelden, loopende over een afstand van 70 mijl ten Noord-Westen
en Zuid-Westen van Dundee, meer dan 2.500.000 ton.
Het is van belang hier op te merken, dat men het te danken heeft aan de
voorwaarden waaronder de Transvaalsche kool-nijverheid gedreven wordt, dat de
waarde aan de opening der diepte van de Transvaalkool 4/6 sh. was bij het einde van
1911, tegenover 5/5 in Natal, 5/7 in den Vrijstaat, waar slechts een betrekkelijk kleine
opbrengst is, en 11/- in de Kaapkolonie.
Gedurende 't laatste jaar werden bijna 1.500.000 ton kolen bestemd voor den
handel in 't kolenruim, waarvan 't grootste gedeelte naar Durban ging, terwijl meer
dan 82.000 ton uitgevoerd werden naar Straits Settlement, naar Oost-Afrikaansche
havens en naar Indië en Ceylon. Daar de handel in kolen uit 't kolenruim waarschijnlijk
zich zal uitbreiden, voornamelijk wanneer schikkingen gemaakt kunnen voor grooter
verzending naar de kust, zal de uitvoerhandel naar 't Oosten eenigen tijd moeten
strijden tegen de prijzen van Indische en andere kolen, en het schijnt, dat een korting
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op de spoorvrachten voor kolenverzending over zee, eventueel Zuid-Afrikaansche
kolen, zal helpen om de vereischte voordeelen te verkrijgen.
Een ander eigenaardig kenmerk van de kolennijverheid is de vermeerdering in de
voortgebrachte
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Werktuigen bij een diamantmijn.

Het Mijngebouw van de beroemde Simmer and Jack Goudmijn aan den Witwatersrand met
hijsch-toestel en sorteerstation. Het geheel is 110 Engelsche voeten hoog en verwerkt 1000 ton erts,
elke 10 uur.
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cokes, welke het laatste jaar 5500 ton waarde, ruim £ 7500, bedroeg.
Daar de ontwikkeling van ijzer- en staalbewerking in 't land toeneemt, zal er een
gestadige groei in deze voortbrenging wezen.
Op de kool volgen geringere metalen en mineralen. Daarvan mag genoemd worden
koper, gewaardeerd op 550.000 pd. st., waarvan 500.000 pd. st. van Namaqualand
komt, terwijl de balans komt van de Messina Mijn aan de Limpopo en New Pava.
Dan volgt tin met ruim 3500 ton, geschat op ruim £ 410.000. Het is van belang
om op te merken, dat voor kort het bestaan van dit metaal in Zuid-Afrika onbekend
was. Ofschoon 't geheele land, waar tinmijnen thans bewerkt worden, herhaaldelijk
door den prospector (onderzoeker van land) onderzocht is, is dit mineraal geheel en
al voorbijgezien en bij 't bespreken van de vooruitzichten voor tin met de prospectors
en anderen in 1903 werd de mogelijkheid van tin-ontdekkingen als ongerijmd
beschouwd. De tegenwoordige mijnen zijn verspreid in 't district Waterberg en in
den omtrek van Warmbed en Potgietersrust, en hebben een belangrijke beweegkracht
gegeven voor vervoer en andere werkzaamheden in de betreffende districten. De
toekomst van 't bestaan dezer mijnen is onzeker, ten gevolge van 't karakter der
deposits (lagen), maar nieuwe ontdekkingen zijn gemeld in de zelfde lijnen van 't
land.
Onder de andere mineralen, welke heden bewerkt worden, noemen we nog kalk,
gewaardeerd op 135.000 pd. st. in 1911 en zout op 61.000 pd. st.; welke beide van
groeiend belang zijn.
De opbrengst van asbest voor 1911 werd gewaardeerd op £ 20.000; dit mineraal
komt hoofdzakelijk van de Kaapkolonie, ofschoon 't ook bestaat in Oostelijk
Transvaal. Voorts werden bewerkt en verkocht graniet, zandsteen, steenen, cement,
vuurklei enz., gewaardeerd op bijna £ 480.000.
Het bedrag der rechtstreeksche inkomsten verkregen door de mijn-industrie was
in 1911 £ 2.333.000 tegen £ 1.480.000 in 1910. Voor 1912 is het waarschijnlijk, dat
deze inkomsten meer dan £ 2.500.000 zullen zijn, voornamelijk betrekking hebbende
op de sterke en verbeterende ligging van de diamantmarkt, niettegenstaande de
onzekerheden tengevolge van den Balkan-oorlog.
De reusachtige tonnenmaat, welke heden in onze mijnen gebroken wordt, heeft
een markt geschapen voor ontplofbare stoffen, welke in de wereld ongeevenaard is;
het verbruik gedurende 1911 bedroeg meer dan 37.000.000 pond. De waarde van de
gelatine voor 't doen springen van mijnen, welke het voornaamste ontploffingsmiddel
is, vormt 68% van het geheele verbruik, en mag ongeveer op £ 1.270.000 gesteld
worden. Er zijn niet minder dan drie fabrieken bezig om deze ontploffingsmiddelen
te vervaardigen: die van Modderfontein in de Transvaal, de De Beer's fabriek te
Somer Set West in de Kaapkolonie en Kynochs fabriek te Umbogintwieni in Natal.
Deze fabrieken werken met 891 blanke arbeiders en 2024 kleurlingen. Behalve de
ontploffingsmiddelen, hiervoren gemeld, werden niet minder dan 32.700.000
slaghoedjes met donderpoeder (detonators) aan de mijnen uitgereikt.
De voordeelen, welke door de mijn-industrie op 't land worden overgedragen, zijn
niet beperkt tot de cijfers hierboven gegeven, want ook door aansporing aan beleggers
in Europa, zijn de mijnen in de laatste vijf en twintig jaren in Zuid-Afrika zoo
uitgebreid en het is door het kapitaal, dat vele jaren geregeld in 't land is
binnengekomen, dat havens verbeterd zijn, spoorwegen verder zijn uitgelegd, steden
en dorpen verrezen, markten voor landbouwproductie ontstaan zijn en dat er
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gelegenheden geopend werden voor plaatsing van ambtenaren en mannen van zaken
in alle levenssferen. Indien de goudmijn-nijverheid een profijt betaalt van meer dan
£ 1.000.000 per maand, terwijl zij over hetzelfde tijdperk £ 2.000.000 aan werkkosten
in 't land betaalt, dan moeten wij niet klagen over betaling van een gedeelte der
verdiensten aan diegenen, wier kapitaal Zuid-Afrika voor vele jaren ten goede kwam,
vaak genoeg met slechts matige intrest.

Potchefstroom.
Potchefstroom ligt in de Zuidwestelijke uithoek van de Transvaal, en wel aan de
Mooirivier, die eenige mijlen voorbij onze stad in de Vaalrivier uitmondt. Door de
spoorwegverbinding van het zuidelijker gelegen Klerksdorp met Kimberley, werd
onze spoorlijn de voornaamste verbinding van Pretoria en Johannesburg met Kaapstad.
Potchefstroom is een mooi stadje; vooral vroeg in de zomer, als de boomen en
struiken met jong groen getooid zijn en de vruchtboomen prijken met volop rose en
witte bloesems. Het is vooral het overvloedig groene gebladerte, dat aan
Potchefstroom zulk een vriendelijk kleed geeft en daarom ziet en voelt men het
verschil tusschen winter en zomer hier zoo sterk.
Reeds van uit de trein, wordt de vreemdeling aangenaam verrast, wanneer hij ons
dorp nadert. Dan ontrolt zich voor zijn oog een schat van natuurschoon; niet
overweldigend door hooge bergen en diepe kloven, maar vredig en lief, door groene
akkers en overvloedig geboomte, waaruit daken van huizen en kerktorentjes zoo
schalks en aanlokkend komen uitkijken. 't Is een schilderij gelijk, waarvan de
achtergrond wordt gevormd door de wazige kopjes in de verte.
In de onmiddelijke nabijheid van ons dorp ligt de dam, voornamelijk bedoeld om
het wegstroomende water van de Mooirivier op te vangen en te bewaren. Uit de aldus
opgegaarde voorraad wordt de toevoer van water geregeld, dat noodig is voor de
bevloeiing van tuinen en akkers in en voorbij de stad. Maar ook hier wordt nut met
genoegen vereenigd, want de dam biedt ook een schoone gelegenheid aan voor roeien
en zeilen naar hartelust.
Een andere aantrekkelijkheid van ons dorp is de golfbaan, die naar men zegt een
van de besten is in Afrika.
De golfbaan ligt tusschen het dorp (langs bijna de geheele lengte daarvan) en de
rivier, een breede en lange strook gronds, voor een jaar of zeven niets anders dan
een moeras. Aan onze vroegere assistent magistraat, de heer Mac Fie, komt de eer
toe, dit moeras, door het graven van afvoerkanaaltjes, te hebben herschapen in een
prachtige groene weide.
De veen- of turfachtige grond maakt het loopen veerkrachtig en licht, de groote
ruimte en frissche lucht doen de longen als vanzelf diep ademhalen, terwijl de geheele
omgeving van groen, met de boerenhofsteden aan de eene, en ons lief dorpje aan de
andere zijde, hef oog weldadig aandoen.
Aan het zuidelijke einde van ons dorp ligt de kafferlocatie, een klein dorpje op
zichzelf, doorsneden van nauwe straatjes; de meeste huizen zijn van leem opgetrokken
en gedekt door rieten daken.
Veel witmenschen schijnen er niet te komen; toch is het niet onaardig er eens door
te wandelen en ontdekt men hier en daar schilderachtige tafereeltjes.
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Wij zijn verschillende inrichtingen van onderwijs rijk; en met het oog op het
voornaamste doel van ons Verbond, voegt het mij, om in de eerste plaats te noemen
de Theologische School van de Gereformeerde Gemeente.
Dit is inderdaad een van de weinige Scholen in Afrika, waar aan het Hollandsch
die eereplaats wordt gegeven, die het toekomt als moedertaal van de meerderheid
van Afrika's bevolking en waar degelijk Christelijk Nationaal Onderwijs wordt
gegeven.
Op kleine schaal begonnen in Burgersdorp, heeft
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Theologiese School der Geref Kerk in Zuid-Afrika te Potchefstroom. Zij heeft een Theologies en
Literaries departement. De inrichting wordt geheel onderhouden uit kerkelijke bijdragen; ook de
onlangs eraan verbonden ‘Voorbereidende School’ heeft geen Regeeringssubsidie

Landbouwschool en Proefplaats te Potchefstroom

Potchefstroom, rechts Stadhuis.
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deze school zich thans een voorname plaats veroverd.
Oorspronkelijk was deze school bedoeld voor de opleiding van predikanten, maar
later is er ook een school voor lager onderwijs aan verbonden, welke zich steeds
uitbreidt.
Met voldoening vermeld ik nog dat de rector Dr. J.D. du Toit, alle professoren en
vele van de studenten ijverige leden zijn van het A.N.V.
Verder hebben wij hier een goede Meisjesschool, die binnenkort kolossaal zal
uitgebreid worden; - een Jongensschool, met flinke gebouwen en terreinen en een
paar Goevernements lagere scholen.
En ten slotte moeten nog genoemd worden inrichtingen, die, hoewel buiten het
gewone school-onderwijs staande, toch alle recht hebben op vermelding; ik meen
het Weeshuis en Ambachtschool, vooral in dit land zulk een nuttige en noodige
instelling, en de Landbouwschool, mooi gelegen op de Goevernements proefplaats.
Potchefstroom mag door zijn groote uitgestrektheid, vele winkels, flink stadhuis,
park met sportterreinen, groote hotels, nieuwe electrische aanleg, enz., enz., gerust
onder de grootere steden van Afrika genoemd worden. En toch heeft het iets landelijks,
iets gemoedelijks behouden, door die gezellige watervoortjes, de vele boomen en
looverrijke laantjes, en de geregeld inkomende en uitgaande Kaapsche karren en
ossewagens.
Ja, werkelijk, ik kan niet nalaten om tot slot te zeggen, waarmee ik begon:
‘Potchefstroom is een lief plekje.’
En nu over onze Tak van het A.N.V.
Ik betwijfel of er veel Takken in Afrika zijn, waar het A.N.V. zoo aardig aan zijn
doel beantwoord als hier, d.w.z. waar het zoo gemakkelijk de harten en hoofden van
onze Afrikaner-Broeders bereikt.
En mijns inziens is de oorzaak te vinden in de soort en het aantal van de hier
wonende Afrikaners en Hollanders.
Onder de Afrikaners hier hebben wij vele goed ontwikkelde en degelijke menschen,
die den moed hebben om trotsch te wezen op hun taal en hunne tradities, en dit in
daad, zoowel als in woord te toonen. En de meeste hier wonende Hollanders zijn
oud-gasten, bij wie de pure ‘kaas’ reeds min of meer is afgesleten en die geleerd
hebben, om zich aan te passen aan het land en de bevolking van Afrika.
De Afrikaners zijn zich hier bewust van hun overgroote meerderheid, terwijl het
aantal Hollanders te klein is, om een overwegend Hollander karakter aan onze
Vereeniging te geven, en juist groot genoeg om daarin een flinke steun te zijn en te
blijven. Dat er hier een prettige geest heerscht tusschen de stamverwanten, kon men
o.a. ook zien op het eetmaal ter gelegenheid van Koningin Wilhelmina's laatsten
verjaardag, waarbij de Afrikaners zelfs in de meerderheid waren.
De Tak Potchefstroom werd opgericht op 17 Dec. 1906 met omtrent een dozijn
leden, welk aantal zich spoedig uitbreidde; thans zijn wij 80 leden sterk.
De oprichters waren de heeren: J. Bosch, J.A.v. Aken, H.C. Luitingh, H. Altmann,
A.H. Koomans, J.M. Pons, J. Borrius, A.A. Lugthart en J.R. Daniels.
De vader van onze Tak is Consul-Generaal F.M. Knobel, de eerste Consul, die
ons hier in Potchefstroom, met woord en daad, in groote en kleine dingen, liet voelen
en zien, dat er in Transvaal werkelijk zoo iets bestond als een Nederlandsch Consulaat.
En dat Z.H. Ed. wel eens Afrikaansche in plaats van Hollandsche Consul werd
genoemd, is voor mij en vele anderen een bewijs, dat hij de toestand in Afrika goed
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bestudeerd had en bijzonder gauw had ingezien, hoe de verhouding moet wezen
tusschen Hollanders en Afrikaners in het belang van beiden.
In den heer H. Altmann, bestuurder van de Nederlandsche Bank en Vice-Consul
voor het district Potchefstroom, hebben wij een fluksche, prettige en verstandige
voorzitter, een post waartoe hij sedert de oprichting van onze Tak elk jaar werd
herkozen, en die hij steeds met toewijding en tot groote voldoening van Afrikaners
en Hollanders beiden heeft waargenomen.
De heer A.H. Koomans, is nog steeds een zeer ijverig bestuurslid van onze Tak
en toen hij een tijd geleden werd benoemd tot vertegenwoordiger van het
Hoofdbestuur, was dit een welverdiende onderscheiding.
Wij voelen ons nog steeds even frisch en vol moed als in het begin, en als
penningmeester kan ik hier nog met voldoening bijvoegen, dat ook wat de financiën
betreft, onze Tak gezond en sterk is.
Zonder het te overdoen, houden wij leden (en zelfs niet-leden) geregeld bezig; is
het niet door vergaderingen, dan is het door lezingen of gezellige avonden.
Een zeer groot succes hebben wij gehad met het bezoek van een onzer
eere-voorzitters, Gen. Hertzog. De Stadszaal, die wij voor deze gelegenheid hadden
afgehuurd was propvol met leden, genoodigden en zelfs niet genoodigden, die te
paard of per kar uren ver hadden afgelegd om dezen volksman te zien en te hooren.
Ja, Gen. Hertzog is een merkwaardig man. Zijn strijd voor de rechten van de
Hollandsche taal heeft ook bij andere flinke mannen geestdrift gewekt en werd het
sein tot weder opvlammen van een heilig vuur, dat sedert de oorlog smeulend was
gehouden. Het verwijt van bekrompenheid, hem zoo dikwijls door zijn tegenstanders
naar het hoofd gesmeten, was een prachtige uitvinding, en dreigde meermalen een
goedwerkend wapen tegen hem te worden.
Wij Hollandsch-sprekenden weten echter beter en velen van onze Engelsche
landgenooten voelen het, dat achter die schijnbare bekrompenheid een groot
volksbelang verscholen ligt. Meer en meer beginnen onze menschen wakker te
worden, te voelen en te beseffen, dat de taalkwestie in zeer nauw verband staat met
den strijd om het bestaan hier in Afrika.
Eenige lezing of voordracht van meer dan gewone principieële beteekenis, wordt
door onze Tak in boekvorm uitgegeven en kosteloos en in ruime kring verspreid.
Het laatste geschiedde dit met de zoo mooie lezing van Prof. Le Roux over de vraag
‘Heeft het Afrikaans een spraakkunst?’
Ongetwijfeld zal de uitgave van een speciaal Afrika-nummer van Neerlandia, hier
overal met vreugde worden begroet.
Het A.N.V. staat hier in Afrika op een heel ander terrein, dan in elk ander gedeelte
van de wereld, waar Hollandsch of liever Nederlandsch wordt gesproken.
We zijn hier honderden mijlen verwijderd van de bakermat van de Hollandsche
taal en de Afrikaners zijn door verschillende omstandigheden zich gaan voelen als
een op zichzelf staande natie, met een eigen geschiedenis, eigen tradities en gewoonten
en niet het minst een eigen taal. Wel voelt het Afrikaansche volk ook door de taal
met geen ander land zulk een nauwe verwantschap, als met het oude en roemrijke
Nederland, maar een Afrikaner is en blijft een Afrikaner en is daar ook trotsch op.
Als men in Holland deze feiten niet uit het oog verliest bij elke poging en hulp tot
handhaving en versterking van het Hollandsche element in Afrika, dan is er hier een
zeer groot en vruchtbaar arbeidsveld, niet onder de (vergelijkender wijze gesproken)
anderhalve Hollander, maar onder de duizenden Hollandsch-sprekende Afrikaners.
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De uitgave van een afzonderlijk Afrika-nummer is zeker een stap in de goede
richting en als in gewone nummers van Neerlandia een groot gedeelte geregeld kan
besteed worden aan de afdeeling Afrika, dan zal dit zeker goede vruchten afwerpen.
J.M. PONS.
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Oud Raadhuis te Bloemfontein, met standbeeld van President G. Brandt.

Bloemfontein.
De Afdeling ‘Bloemfontein en Omstreken’ van het Algemeen Nederlands Verbond
werd in Februarie 1908 opgericht ten kantore van de heer J.C.G. Kampfraath, Konsul
der Nederlanden, door bemoeiingen vooral van deze heer en zijn broer ‘Oom Piet’,
met ongeveer een 30-tal leden. Hoewel eerst het plan bestond een Afdeling voor de
gehele Vrijstaat in het leven te roepen, mocht dit plan niet gelukken, en beperkte
zich het ledental in het begin voornamelik tot inwoners van de stad Bloemfontein,
een plek van ongeveer 15.000 inwoners. Op het ogenblik telt echter de Afdeling vele
leden buiten de stad, vooral in het oosten en het zuiden van de provincie. Dit zijn
vooral Afrikaners; het grootste gedeelte van ons ledental bestaat trouwens uit
Afrikaners. Als een merkwaardigheid kan worden vermeld dat twee ere-, drie gewone,
en een oud-lid van onze Afdeling tot leden gekozen zijn van de Z.-Afr. Akademie
voor Taal, Letteren en Kunst, in 1909 opgericht. Onze ere-leden zijn Z.H.Ed. President
Steyn en de heer Dr J. Brill.
Over te veel belangstelling kan niet geroemd worden; de redenen hiervoor zijn te
zoeken in het kleine aantal leden in de stad woonachtig, en het bestaan onzer
zuster-vereniging ‘Onze Taal’, waarvan het overgrote deel van onze leden lid is, en
die elke maand vergaderingen houdt, op welke het Hollandse element steeds sterk
vertegenwoordigd is. ‘Onze Taal’ beoogt tot op zekere hoogte hetzelfde doel als
onze Afdeling, n.l. de bevordering van de kennis der Hollandse Taal en de
ontwikkeling harer leden.
Slechts nu en dan, b.v. bij het bezoek van enige prominente Hollanders, zoals onze
Verbondsvoorzitter, verder bij het onthullen van de gedenksteen voor de gevallen
Hollanders in de Z.-Afr. oorlog, welke steen in de voorgevel van de Ned. Geref.
Kerk alhier werd aangebracht, en waarbij de heer Boeseken, zich zeer verdienstelik
maakte, ook ter gelegenheid van de viering van de geboorte van onze Kroonprinses,
en dergelike gewichtige gebeurtenissen, kwam er wat leven in de vereniging. Dan
tegen Augustusmaand, met de verjaardag van Koningin Wilhelmina in 't zicht, waakt
de Afdeling een weinig op en wordt 31 Augustus telken jare, hetzij met een eetmaal,
of met een gezellige avond, gevierd. De laatste twee jaar werken onze Afdeling en
de Vereniging ‘Onze Taal’ samen om deze dag zo geschikt mogelik te vieren.
Spoedig na de oprichting van de Afdeling deed de behoefte zich gevoelen aan een
Hollands leesgezelschap, en werd dan ook al gauw een leeskring opgericht, waaraan
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de heer H.H. van Rooyen zijn beste krachten belangeloos wijdt. Deze leeskring
bestaat nog en verheugt zich in een flink aantal deelnemers.
Hier ter stede bestaat ook een flinke Holl. bibliotheek, de Dr. W. van Everdingen-A.
N.V. Bibliotheek, welke wel-is-waar in geen direkt verband staat met onze Afdeling,
maar verscheiden leden van de Kommissie van Toezicht zijn leden van onze Afdeling.
Pres. Steyn is voorzitter van deze Kommissie. Door de Afdeling wordt flink gebruik
gemaakt van de bibliotheek, ze wordt geldelik nu en dan door de Afdeling gesteund.
Onze Afdeling tracht op het gebied van het bevorderen van onze taal zich zo nuttig
mogelik te maken. In het oprichtingsjaar werd reeds een som van £ 2 2 s. bijgedragen
voor een A.N. V.-prijs voor de beste kandidaat bij de Taalbond Eksamens, en later
werden deze prijzen verhoogd. Verleden jaar werden b v. twee prijzen ten bedrage
van ongeveer £ 6 beschikbaar gesteld voor de beide bestgeslaagde kandidaten uit de
Vrijstaat bij de Taalband Eksamens (n.l. voor Taalbond-diploma en Z.-Afr.
Geschiedenis), en dit jaar zullen wederom twee prijzen van eenzelfde bedrag worden
aangeboden, te zamen met een prijs van £ 1, door onze voorzitter, de heer J.S.M.
Rabie, bereidwillig daarvoor afgestaan. Verder zijn dit jaar een aantal lantaarnplaatjes
in Holland besteld, met eigenaardige Hollandse gezichten, om bij lezingen hier de
mensen een denkbeeld te geven van Holland, zijn schoonheden, industrieën, enz.
Bij het ondersteunen van de Hollandse taal bevorderende zaken, bleef onze Afdeling
niet achter.
Tot besluit kan nog worden gemeld, dat de Afdeling herhaaldelik protesteerde bij
de betrokken autoriteiten tegen de mishandeling en minachting, waaraan onze
moedertaal gedurig bloot staat. De laatste tijd is er niet zoveel reden tot klagen meer.
F.P. SCHUUR.
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Het een en ander over Natal.
Van de vier provincies van de Unie van Zuid-Afrika heeft Natal tot hiertoe nog het
minst de aandacht getrokken van Hollandssprekenden in andere delen van de wereld,
en wat aangaat de beoefening en de bevordering van de Hollandse taal, is men te
vaak geneigd om deze tuinprovincie buiten rekening te laten.
En toch, dit behoorde niet zo te zijn. Natal heeft zulk een voorname rol in de
geschiedenis van Hollands- of Afrikaanssprekenden in dit land gespeeld, dat zij wel
degelik aanspraak heeft op de aandacht van allen die belang stellen in de geschiedenis
van Hollandssprekenden in Zuid-Afrika.
In de laatste eeuw is Natal het toneel van menig bloedbad geweest. Eerst werden
haar vreedzame inwoners verwoest en u i t g e r o e i d door de i m p i s van Chaka en
Dingaan, zodat toen de Voortrekkers het land in 1838 introkken zij Natal bijna
onbewoond vonden, en later is er bitter oorlog gevoerd tussen blanken en zwarten
en zelfs tussen de twee blanke rassen.

Voortrekkerskerkje te Pieter Maritzburg, ingewijd 16 December 1912.

De geschiedenis van de Voort r e k k e r s , d e moord van Piet Retief en zijn
volgelingen te Umgungund klover, het bloedbad nabij Weenen waar omtrent 600
mensen, meestal vrouwen en kinderen, op wreede wijze in de nacht door de Zulus
vermoord werden, de heldenmoed van de vrouwen, de expedities van Uys en Potgieter
tegen de Zulus, de overwinning van Pretorius te Bloed Rivier en de verdere aanvallen
op de Zulus tot hun macht gebroken werd, de stichting van de Republiek Natalia, de
bemoeiing van de Engelse Regering en de latere annexatie van de Republiek, de
oorlog tussen Boer en Brit in 1881 en weer in 1899-1902, - ziedaar rijke stof voor
de romanschrijver, de dichter en de schilder! Waarlik op Natalse grond is genoeg
voorgevallen, genoeg bloed en tranen van ons geslacht gestort om ons niet
onverschillig jegens haar te doen worden.
Het Hollandssprekende element in Natal is echter zeer klein. De neiging van de
Boeren is altijd geweest om noordwaarts en steeds noordwaarts te trekken, en hoewel
vele plaatsen, zelfs aan de kust, Hollandse namen dragen zoals ‘Buffelshoek’,
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‘Langefontein’, ‘Kameelboom’ enz., toch is er bijna geen enkele Hollandssprekende
Boer ten zuiden van Umvoti en P.M. Burg te vinden. In de onmiddelike omtrek van
de voormalige hoofdstad van Natal zijn er slechts vier Hollandse namen onder de
Boeren nog te vinden. In de stad zelf is er een Hollandse kerk en een kleine gemeente
die echter schijnt aan het groeien te zijn. Hier kan men ook het historiese
Voortrekkerskerkje zien, door de Voortrekkers in 1840 gebouwd, en dat op 16
December 1912 aan de Regering is opgedragen om als museum onderhouden te
worden. Voor zo ver Hollandssprekenden aangaat is er te Durban - Zuid-Afrika's
fraaiste havenstad - 'n grote verandering sedert de oorlog gekomen. Waar er vóór de
oorlog geen half dozijn Hollandssprekende families te vinden waren zijn er nu zo
velen dat men er van spreekt daar 'n Hollandse kerk te bouwen! Gedurende de
wintermaanden bevinden zich duizenden van Hollandssprekenden uit de andere
provincies aldaar voor vakantie-doeleinden, en het is te verwachten dat deze jaarlikse
visite op de duur 'n invloed zal uitoefenen.
In de noordelike delen van Natal echter is het Hollandssprekende element sterker
en in distrikten zoals Utrecht en Vrijheid is het overwegend.
Over het algemeen genomen komen de twee blanke rassen, in Natal, goed over
de weg met elkaar, en de neiging van de meeste Engelsen op politiek gebied is om
zich bij de Zuid-Afrikaanse partij aan te sluiten.
De naturellenkwestie is onget w i j f e l d h e t grootste vraagstuk dat in Zuid-Afrika
moet opgelost worden, en Natal is daarin ten nauwste betrokken wegens haar grote
kafferbevolking. De Regeringspolitiek schijnt tot nog toe berekend te zijn geweest
op de omstandigheden in de Kaapprovincie, en is volgens oordeel van vele Natallers
totaal ongeschikt voor Natal Immers de omstandigheden in de Kaap zijn zo heel
anders dan in Natal, waar de Kaffers, in het algemeen genomen, op een veel lager
trap van ontwikkeling staan dan de kleurlingen van de Kaap Provincie. Of Generaal
Hertzog er in zal slagen segregatie daargesteld te krijgen, en of dat de moeilike
kwestie zal oplossen, moet de toekomst ons leren.
Zeker is het dat in het verleden grote flaters begaan werden en volgens oordeel
van velen was een van de grootste, de afschaffing van het gezag en de
verantwoordelikheid van kapiteins en kraalhoofden, waarvan het gevolg is geweest
dat geen orde of tucht in de kralen meer gehandhaafd kan worden, hetwelk uiterst
demoraliserend is op de jongere geslachten van naturellen. Het treurigst van alles is
dat waar de onzedelikheid vroeger helemaal onbekend was onder de Kaffers (onder
hun eigen konings werd het met de dood gestraft) deze kwaad nu overal verspreid
is en dageliks toeneemt. Niemand kan ontkennen dat door de invloed van ons
zogenaamde beschaving de Kaffer in Natal vandaag op een veel lager trap van
zedelikheid en eerlikheid staat dan dertig jaar geleden toen hij nog 'n rauwe barbaar
was. Dit geeft stof tot nadenken en de vraag komt onwillekeurig op of wij niet
verkeerd hebben gedaan en nog doen door een Europese beschaving bij 'n ander ras
te willen opdringen in stede van hem zijn eigen ontwikkeling te laten ondergaan?
Wij trachten niet het volk als 'n geheel op te heffen doch zekere individus daaruit
worden vol met geleerdheid gepropt, welke hen onbekwaam maken om met hun
rasgenoten één te blijven en zij
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kunnen toch niet in de blanke samenleving opgenomen worden! De overgrote
meerderheid van Kaffers in Natal is nog helemaal onvatbaar voor zelfs de kleinste
beginselen van 'n Europese beschaving. De gewone Kaffer behoort beschouwd te
worden als 'n kind - hij moet nog meerderjarig worden, d.w.z. moet nog zijn
verantwoordelikheid als mens en lid van de maatschappij leren beseffen en erkennen.
Eerst wanneer hij tot dat besef is gekomen en geleerd heeft om dienovereenkomstig
te handelen kan men er aan denken om hem zekere rechten te geven en toe te
vertrouwen welke tans door vele mensen voor hem geëist worden.
Niemand echter kan zeggen wat de oplossing van deze moeilike kwestie zal zijn.
Op industrieel gebied verwacht men dat er in Z.-Afrika grote vooruitgang in de
toekomst zal zijn en wanneer de nodige ontwikkeling op dat gebied plaats vindt, zal
Natal gewis geen geringe deel daarin nemen. Wegens haar ligging, haar grote voorraad
van water, kolen en werkvolk, en tevens ook haar klimaat, staat de tuin-provincie
bij velen aangewezen als het toekomstige industriele centrum van Zuid-Afrika.
Aan de kust worden suiker, koffie, tee, katoen en allerlei vruchten gekweekt,
terwijl er wol, boter, wattlebast enz. in andere delen voortgebracht worden. Aan de
kust wordt er ook veel aan de visvangst gedaan waaromtrent er spesiale wetgeving
en regulaties bestaan. De walvisvangst is in weinige jaren aangegroeid tot 'n zeer
belangrijke industrie te Durban, waar reeds verschillende kompagnies aan het werk
zijn.
In Julie 1908 trad te Durban de eerste in werking en werden 106 walvissen vóór
November gevangen, waarvan 3246 vaten olie kwamen, elk 38 gallons bevattende.
In 1909 is 'n twede kompagnie zijn bezigheid te Durban begonnen. Gedurende dat
jaar werden er door de eerste alleen, 155 walvissen gevangen, die 1070 ton olie, 12
ton balein, 548 ton guano en 148 ton been opbrachten.
De provincie is ook rijk aan mineralen. De kolen in de noordelike delen opgebracht,
zijn zo goed als maar wezen kan, en men verwacht dat de tijd nog zal komen wanneer
er grote goud- en kopermijnen zullen zijn in Zululand en het distrikt Vrijheid.
De klimaat van Natal is tropies aan de kust - erg warm in de zomer doch heerlik
gedurende de wintermaanden. In de binnenlandse streken is het weer altijd aangenaam
doch soms erg koud in de winter en erg warm in de zomer.
Natal met haar groene randen, dikwels met donkere bossen bedekt, haar hoge
bergen en diepe kloven, haar weelderige plantengroei, haar rivieren en stroompjes
water en met de majestueuse Drakensbergen wakende aan haar ene zij, verdient de
naam van ‘De Tuin Provincie’.
E.G. JANSEN.

Aan de zelfkant der Afrikaner beweging.
Het nuttige boekje van wijlen Prof. C.B. Spruyt, ‘Afrikaners en Nederlanders’, is in
één opzicht verouderd; ik herinner me daarin de opmerking gelezen te hebben, dat
een bezoeker van Pietermaritzburg ruim dertig jaren geleden aldaar overal op straat
Hollands hoorde spreken. Toen ik, nu voor ongeveer zes jaar, er aankwam om de
hoofdredaktie van het enige Hollandse blad in Natal op mij te nemen, vond ik de
herinnering aan onze taal zo goed als verdwenen en het enige Hollandse in de stad
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was mogelik haar naam. En gelijk de hoofdstad was de gehele kolonie Natal: van de
kust tot de Berg bezaaid met Hollandse plaatsnamen, als o.a. Winkelspruit,
Elandslaagte, Spionkop, Rietfontein (drie roemvolle namen!) Helpmakaarsdrift, zelfs
het min poëtiese Onderbroekspruit, maar dat was dan ook al wat herinnerde aan de
Voortrekkers, die na 1837 dachten hier een rustoord van vreemde overheersing te
vinden. Hoe zij noordwaarts gedreven zijn, behoeft hier niet herinnerd te worden.
De geschiedenis van de trouwbreuk der vestiging van het Britse gezag te beschrijven
behoort gelukkig binnen de grenzen van dit artikel niet tot mijn taak. Mijn werkkring
ligt hier binnen de laatste zes jaren en gelukkig heb ik het begin van groei van het
lang onder onkruid verstikte zand waargenomen. Nergens s c h e e n het proces van
verengelsing van Zuid-Afrika zo goed geslaagd te zijn als in de kolonie, die zo gaarne
als ‘de tuin van Zuid-Afrika’ omschreven wordt. Van de Indiese Oceaan tot de
Drakensbergen was alles Engels wat men hoorde... op school, in de rechtzaal, in de
regeringskantoren, ja overal, helaas ook in de huisgezinnen. Weinig in getal waren
de plaatsen, waar in die lange periode van onderdrukking de boer nog een Hollandse
onderwijzer aanstelde om aan de kinders de oude moedertaal te leren, en het slag
van boere-schoolmeester was er niet naar berekend om een grondige kennis van of
liefde voor de moedertaal van Zuid-Afrika in te prenten. Het enige goede, dat zij
uitrichtten, was nog, dat ze ten minste Hollands leerden en niet het zogenaamde
‘Afrikaans’, waarvan de voorstanders maar niet willen inzien, dat ze hier in Natal
de heerschappij van het Engels in de hand werken. Men moest dan zoeken boven de
Bloed Rivier in de onmiddelike nabijheid van de gewezen republieken. Het is waar,
in het hartje van Natal was er nog een sterke kern van een Afrikaner bevolking
bewaard gebleven, in het dorpje Greytown en in het omliggende distrikt Umvoti,
doch leven ging er van hen niet uit. Ik herinner mij, dat ik in 1907 Greytown bezocht
voor een politieke vergadering. Op straat zag ik een paar mij uit Pietermaritzburg
bekende Afrikaners, tot wie ik mij wendde om een inlichting te verkrijgen. Ik hoorde
hen Hollands spreken, sprak hen in onze eigen taal aan... en kreeg antwoord in het
Engels. En op de vergadering zelf! Hier stonden twee Afrikaner leden op het podium,
beide droegen de naam Nel, hun voornaamste aanvaller heette Van Rooyen, de zaal
was vol Afrikaners... maar alle toespraken waren in het Engels, zonder een woord
van de moedertaal ertussen. Ik weet, dat Dr. Kiewiet de Jonge, de geachte voorzitter
van ons Verbond, een beter indruk van Greytown meenam, welke ik helaas niet kan
bevestigen en ben door oprechte Afrikaners, van hier en van buiten, steeds in mijn
ongunstige indruk van Greytown bevestigd, hoewel er natuurlik uitzonderingen waren
en er nu ook tekenen van beterschap zijn.
Greytown was in mijn oog de stad der papbroeken. Waar de Hollandse taal en de
Hollandse gedachte nog voortleefde was op de buitenplaatsen, in Umvoti, maar
vooral rondom Ladysmith en Newcastle, waar het vooral aan de predikanten te danken
was, dat altans in de kerk de moedertaal gehandhaafd werd. Zo bood Natal het
gunstigste veld voor de verwezeliking van Milners ideaal, zoals hij het een paar
dagen voor de uitbreek des oorlogs uitdrukte aan de tegenwoordige Voorzitter van
de Unie Volksraad: ‘My intention is to crush Afrikanderdom.’ Maar hoe hebben ook
in de hand van deze man zijn eigen berekeningen en wapenen zich tegen hem gekeerd.
Toen na de oorlog een politiek van verzoening de enige was, die Zuid-Afrika van de
ondergang kon redden, wilde hij het werk van verdrukking voortzetten, waardoor
natuurlik de Afrikaners alleen nauwer tot elkander gehecht werden. Gelukkig heeft
hij, toen hij Zuid-Afrika als het graf ook van z i j n reputatie verliet, het opgaan van
de Afrikaner zon gezien. Juist in Natal hebben wij aan
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h e m de wederopstanding van onze taal en nasionaliteit te danken. Het is bekend,
hoe hij de invloed van de Boeren in de Transvaal wilde breken door de twee zuiver
Afrikaanse distrikten Vrijheid en Utrecht aan Natal te verkopen zonder enige aandacht
aan de protesten van de aldus weggegeven bevolking te schenken. Maar hoe verkeerd
bleek hij gerekend te hebben. De macht der Afrikaners in de Transvaal bleek n i e t
gebroken. Dat bewezen de eerste verkiezingen nog vóór Unie. En in Natal werde de
nieuwe distrikten een macht in de staat. Om dit goed te verstaan is een kleine terugblik
op de politieke geschiedenis van Natal nodig. Deze kolonie had na het toekennen
van verantwoordelik bestier nooit eigelik gezegde politieke partijen gehad. Het enige
verschil van meningen, dat de verkiezingen beheerste was een belangekonflikt tussen
de steden en het platteland, dat vooral in de bespreking en toepassing der beginselen
van vrijhandel of bescherming tot uiting kwam. Tot voor de oorlog hadden de steden
meestal een kleine meerderheid gehad en was Natal daarom de meest
vrijhandelsgezinde kolonie van Zuid-Afrika. Maar nu zonden de nieuwe wingewesten
vier leden naar de Wetgevende Vergadering, allen natuurlik Boeren, en de kleine
meerderheid sloeg om naar de andere zijde. De Afrikaners voor Vrijheid en Utrecht
legden spoedig en geheel onverwacht bij belangrijke beslissingen het gewicht in de
weegschaal. Op de bekwaamste wijze hebben zij spoedig dat overwicht leren gevoelen
en d o e n v o e l e n ook. Hun medewerking voor het belang van de Engelse
boeredistrikten zou niet verkregen worden zonder erkenning van hun eigen taal en
volksrechten. Voor het eerst was er in 1903 een nasionale partij in het Natalse
parlement, aanvankelik klein, slechts vier leden sterk (op 44), die zich echter de
medewerking van de leden voor Greytown en een paar andere welgezinden wisten
te verwerven. Gelijk de Ierse partij in het Britse parlement bleven ze gedurig in
oppositie en bewerkten in de eerste paar jaren van hun optreden de val van niet minder
dan drie ministeries, totdat in 1906 de heer - nu Sir Fred. Moor de teugels van het
bewind in handen nam, die hij eerst in 1910 na het totstandkomen van Unie neerlegde.
Trouw hebben de Afrikaners hem tegen de aanvallen van zijn tegenstanders gesteund.
Onze Afrikaners onder de leiding van den heer Myburgh gaven die steun echter niet
zonder de toepassing van het d o u t d e s . Onze leden verkregen, zij het ook eerst
in bescheiden mate, erkenning van de volkstaal op school, erkenning van de viering
van de Dingaansdag in de nieuwe gewesten (dit is een belangrijker overwinning dan
degene, die niet de grote betekenis van die dag onder de Afrikaner bevolking heeft
leren waarderen, op het eerste gezicht zou inzien), afkondiging van belangrijke wetten
in het Hollands en zelfs de uitgave van een Landbouw Journaal in het Hollands. En
zo geloof ik zelfs niet te ver te gaan, als ik aan het bedaarde doch ferme optreden
van die vier leden toeschrijf, dat Natal ten slotte de nauwere vereniging met het
overige Zuid-Afrika aanvaardde. Zij hadden doen gevoelen, dat samenwerking met
de flinke Afrikaner een voorrecht was, dat de zaken des lands bevorderde. Het bezwaar
tegen vereniging met de noordelike distrikten was opgeheven en Natal verkoos Unie
boven afzondering. Hierna is natuurlik de toestand met reuzenschreden vooruitgegaan.
Vrijheid was verleden jaar het brandpunt van de Dingaansviering, toen de vader des
vaderlands, President Steyn, de duizenden aldaar saamgestroomden kwam toespreken.
De vraag naar Hollandse onderwijzers in het departement van onderwijs neemt steeds
toe. Te Greytown zelfs, tot die tijd het nest der papbroeken, werd in Julie van dit jaar
aan Minister Malan bij een bezoek een adres in het Hollands aangeboden en toen
enkele dagen later daar een tak van de Zuid-Afrikaanse Partij gesticht werd, hield
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Senator Theunis Nel, dezelfde die ik in 1907 nog alleen Engels had horen spreken,
de openingsrede in het Hollands. En zo blijft alleen de goede stad mijner inwoning
nog maar oppositie voeren tegen de eenheid en verzoening van beide rassen, en voert
een Engels blad, de ‘Witness’, daar een taal, die aan het ophitsen der Ieren door de
Unionisten in Ierland doet denken. En toch ook hier in ons midden breidt zich de
invloedsfeer der Afrikaners langzaam maar zeker uit. Een in 1908 opgerichte
uitsluitend Hollandse Debatsvereniging vergadert maandeliks met gemiddeld niet
minder dan 50 leden. Ambtenaren, rechtsgeleerden, handelaars, allen zien de
noodzakelikheid in van onze taal te leren. De bijna verdwenen idealen van het verleden
herleven en onweerstaanbaar komt de stroom van de Afrikaner beweging ons nader.
Zes jaren lang heb ik er mijn bescheiden aandeel in genomen en als een schildwacht
aan de voorpost gewerkt om de vechtlijn voor het hoofdkommando te verkennen. Ik
weet, dat ik het geweer nog moet blijven schouderen, maar de in bescheiden mate
aangevangen samenwerking heeft geholpen en wij staan n i e t meer ‘in partibus’.
Geen 70 jaar van onderdrukking hebben de weggescholen kiem kunnen verstikken;
ook hier moet de zo vaak gestelde vraag: ‘Is het ons ernst?’ bevestigend beantwoord
worden.
J. VROLIK,
Hoofdredakteur van ‘The Afrikaner’.
P i e t e r m a r i t z b u r g , Oktober 1912.
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M.J. Brink.

Mijn liefste plek.
Elk heeft een plekje op aarde
Hem dierbaar bovenal.
(DE GENESTET).
Ik min u, o Kaapstad! lief plekje, mij waard!
Zo als er geen tweede bestaat op onze aard;
Trots al uwe fouten, uw modder en stof,
En and're gebreken, tóch zing ik uw lof;
Tóch zeg ik: daar is op deez' aarde geen plek,
Wat haalt bij die streek deur ou Kaapstad bedek;
Gebouwd aan den voet van die rotsige reus,
Die ons Tafelberg noem, - deur ou Riebeeck zijn keus,
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Ligt hier onze stad, in die schoonste vallei;
Zó schoon, als jij een op die wereld zal krij.
Als die zomer voorbij is en regentijd kom,
Als die velde o'erdek wordt met gras en met blom,
Of, als na die winter die boome bekleed
Wordt met groen, waar geen schilder die kleure voor weet,
Welk' plek kan op aarde, in schoonheid dan haal
Bij die schoon waar ou Tafel Vallei mee kan praal?
Ja zelfs in die zomer, als stormwind en stof,
Die schitt'rende schoonheid verdrijft uit ons hof,
Die groen doet verwelken, verschroeit op het land,
Wijl 't zonlicht meêdoog'loos de bloempjes verbrandt.
Als ou Tafelberg's kruin, dik met wolken o'erdekt,
Den stormgod tot zetel, des zomers verstrekt,
Als buld'rend zijn stem deur de rotspoorten ruischt,
En van d'eeuw'ge kranzen geschud deur zijn vuist
Verderving ons dreigt, zoo geen Magtiger hand
Die de storm ook gebiedt, - hen daar vast heeft geplant.
Als hij giert deur de straten, en huilt deur de lucht,
Wijl z'n adem vol zand, en met steentjes bevrucht,
Hier 't leven voor elk bijna maakt tot een last;
Dat men blij is, wanneer slechts de zomer verkast.
Maar trots die gebreken, o Kaapstad! blijft gij,
Schoon plekjen op d'aarde, de liefste voor mij!
Bij u w schoon komt geen schoon waar mijn voet ook mag dwaal;
Géén lucht kan, - hoe blauw, - bij de uwe ooit haal!
Geen water, - hoe helder uit bronwel of vliet,
Smaakt lekker, als dat mij uw bergkloven biedt.
Elke rotspunt omhoog daar op bergtop en krantz
Waar de arend om zweeft en het zonlicht op glanst;
Elke kloof of ravijn, waar het dasje in schuilt.
Waar het varenkruid tiert, en de stormvlaag deur huilt;
Elke bloem, elke blaadje op veld of aan heg,
Elke grasspiertje zelfs, dat daar groent langs den weg;
Verspreiden meer geuren, zijn groener voor mij;
Ik vind ze meer schooner, ik adem meer vrij;
Want uw grond, wáár ik treed, o mijn Tafelvallei!
Is vol van herinn'ring, is heilig voor mij.
Al zou mij Fortuna ook schatten gaan bien,
En zeggen: ‘Reis rond,... ga de wereld bezien,
Want g' kent niet al 't schoon dat de aarde bevat,
Gij zaagt slechts uw Berg, uw vallei en uw Stad’,
Ik zou heen gaan en zien. Maar al trof ik een plek,
Waar een eeuwige Lente de velden o'erdek;
Waar geen stof ons verstikt, en geen stormwind ooit loeit,
Of geen Zon met zijn hitte de velden verschroeit;
Tóch zal ik mijn Kaapstad, - hoe stoffig en vuil
Het soms ook al schijnt, - voor geen ander verruil!
Wie ruilt toch zijn Moeder?... Al mist zij de glans
Der schoonheid, die eertijds haar jeugd had omkransd?
Voor mij blijft ou Kaapstad dus altijd nog schoon,
Hier heb ik gewerkt, en hier wacht ik mijn loon,
Hier bloeide mijn' jeugd en hier grijsde mijn haar,
Hier smaakte ik vreugde en smart deur elkaâr,
Hier vond ik mijn vrienden voor 't leven een schat!
Hier heb ik geweend, maar hier lief ook gehad!
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Hier leefden mijn' ouders, hier rust tans hun stof.
O! leg ook mijn lijk hier eens neer in deez' hof!
En schenk mij mijn rust in de heilige aard'
Van 't plekje mij altijd zó lief en zó waard.

MELT J. BRINK.

De plaats van de Maleier in de volksverbeelding.
Wanneer een onbeschaafd volk in aanraking met een kultuurvolk komt, dan is
eerstgenoemde al heel spoedig geneigd om alles wat het niet verklaren kan aan de
toverkunst toe te schrijven. Zo menen de zwarten steeds dat 't alleen is door hulp van
krachtig ‘tovergoed’ dat de blanke in staat is zo veel te doen dat hun verstand te
boven gaat. Maar 't volk dat om zijn toverkunsten 't meest gevreesd werd, is
ongetwijfeld de Maleiers. Terwijl aan de blanke in de regel een onschadelike
toverkunst wordt toegeschreven, gelooft men dat de Maleiers aan de zwarte kunst
doen.
Waarom hebben de Maleiers 'n zo veel groter indruk gemaakt, en waarom geloven
zelfs vele van de blanken in hun toverkunst?
Verschillende oorzaken hebben meegewerkt. De Maleiers, door taal en godsdienst
van de andere inwoners van Zuid-Afrika gescheiden, bleven een op zich zelf staande
maatschappij vormen, en de geheimzinnigheid van hunne houding moest indruk
maken. Ook waren de Maleiers zeer wraakzuchtig en, uit 't Oosten afkomstig, waren
zij vertrouwd met 't aanwenden van vergift. En daar dit gewoonlik onder de dekmantel
van de toverkunst ging, breidde het hun prestige geweldig uit, zodat vandaag nog 'n
kleurling liefst niet met 'n Maleier ruzie maakt, en zich verontschuldigt met de
woorden: ‘Hij is 'n Plamse’. Wat 't toedienen van vergift betreft, heeft men maar de
oude Kaapse stukken na te gaan om te zien hoe dikwels dergelike gevallen voor 't
gerechtshof kwamen.
Door enige typiese gevallen zal ik, beter dan door een verhandeling, aan de lezer
de plaats die de Maleier inneemt in de volksverbeelding kunnen duidelik maken. De
gevallen die ik ga opnoemen zijn werkelik geschied; naam en plaats zal ik echter
liever verzwijgen.
Een welgestelde boer (in een van de oudste distrikten van de Kaap), had een Maleier
bij hem in dienst. Toen hij hem zijn ontslag gaf, was deze woedend, en dreigde zich
op de boer te wreken door hem te betoveren. Niet lang daarna werd de boer ook
krank en wat de dokters ook deden zij konden hem niet genezen, zij konden zelf niet
eens de aard van zijn kwaal ontdekken. Enige van zijn bloedverwanten rieden hem
de hulp van een Maleise toverdokter in te roepen, maar hij wou niet, daar hij toch
niet daaraan geloof hechtte. Eindelik ging men toch zonder zijn toestemming 'n
toverdokter halen, want zijn toestand begon gevaarlik te worden. Deze kwam, en
vroeg om een beschrijving van de weg, die de boer dageliks volgde als hij naar zijn
werk ging. Men zeide dat de boer altijd door een zeker hekje ging. ‘Nu, zei hij, dan
moet 't tovergoed daar liggen, want dat het zijn volle effekt zou kunnen hebben, is
't nodig dat men dageliks daarover heen gaat.’ Daar begon hij toe te graven en spoedig
bracht hij een bundeltje tovergoed te voorschijn, dat daar door de andere Maleier
geplaatst was. En nu dat het kwaad verwijderd was, herkreeg de boer ook weer
spoedig zijn gezondheid.
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In hetzelfde distrikt woonde er een ander boer, de heer D., een man van groote
invloed, ouderling van de kerk en door allen geacht. Een dag wou hij bij het inspannen
een os een slag met zijn zweep geven, maar raakte per ongeluk de disselboom. Het
punt van zijn zweep brak los en trof hem in het been. De wond alzo veroorzaakt wou
maar niet genezen, maar werd langzamerhand erger. Men meende dat hij betoverd
was, en hoewel hij dat niet geloven wou, liet hij toch 'n Maleise toverdokter komen,
die hem dan ook werkelik enige verlichting bracht. In dit biezonder geval veroorzaakte
het inroepen van de hulp van een toverdokter een grote opschudding, en moest de
heer D. als kerkeraadslid bedanken.
Zulke gemeende gevallen van krankheden door toverij veroorzaakt en genezen zijn
legio. Op een ander gebied houdt de Maleier zich ook werkzaam; aan hem wordt in
de regel alle gevallen van wat wij hier te lande ‘golerij’ (goochelarij) noemen. Men
zegt dat zonder zichtbare oorzaak er grote stenen op de daken vallen en door de ruiten
vliegen, bor-
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den en schotels worden gebroken, de mensen bij de haren getrokken, en geslagen,
enz., en in de regel zit er een Maleier achter dit alles. Om de ‘goler’ te vinden, moet
men eenvoudig een ketel heet water nemen, en overal in de hoeken van de kamer
water werpen, wanneer de ‘goler’ zich vertonen zal.
Het verhaal dat ik hier uit een van onze nieuwsbladen aanhaal, spreekt voor zich
zelf:
‘Het moet in een zeker huis te Standerton, bewoond door een familie Muller
“gochelen”, zoals dit bij ons heet. Enige dagen geleden werd het hele dorp in rep en
roer gebracht door een praatje, zoals men dacht, dat in het huis van meergenoemde
familie allerlei voorwerpen door een onzichtbare macht omgegooid werden. Dit
schijnt enkel te gebeuren wanneer een of beide van de twee dochters van de heer
Muller, twee meisjes van resp. achttien en zestien jaar, tegenwoordig zijn. Men was
natuurlik skepties en dacht aan een grap. Enige absoluut geloofwaardige mensen
begaven zich naar het huis, en terwijl zij daar waren, ging een van de meisjes naar
de put om een emmer water te halen. Op de terugweg naar het huis werd de emmer
water door de onzichtbare macht haar uit de handen genomen en een eind van haar
afgeslingerd. Op een avend had hetzelfde meisje de kopjes gewassen, en ze op de
rak gezet. Niet lang daarna zag ze dat ze op de de stoof geplaatst waren. Zij nam een
mes in de hand en zeide: “ik zal je doodmaken, wie je ook zijn mag.” Het volgend
ogenblik voelde zij dat iemand de lem in handen had en eraan trok. Zij trok ook aan
haar kant, maar werd bang en liet het mes vallen. Er waren enige strijkijzers op de
stoof, en men zag hoe de stoof begon te waggelen, en eindelik viel het om terwijl
geen een van de meisjes er dicht bij was. Een kopje werd door een onzichtbare macht
genomen en in een andere kamer geworpen.
'n Zekere heer Clayton ging naar het huis met het voornemen de hele affaire nu
eens hartelik uit de wereld te lachen. Terwijl hij er was ging een van de meisjes om
het vuur in de stoof, waarop enige strijkijzers stonden, om te roeren. Hij zag hoe een
der strijkijzers achter de stoof geworpen werd. In een zak lagen verscheiden stenen
Boerzeep. Men zag hoe een ervan genomen werd en op de stoof gezet. Een der
meisjes ging het afhalen, dadelik toen zij dit deed, voelde zij zich aan de arm grijpen.
Toen de mouw opgerold was, bleek de arm op twee plekken stuk gevat te zijn. En
zo gebeuren er allerlei ongehoorde dingen meer.
Welke teoriën er ook te berde gebracht mogen worden, het feit blijft, dat deze
buitengewone dingen gebeuren in de tegenwoordigheid van absoluut onpartijdige
getuigen. Men zegt, dat er een tijd geleden een Kaffer bij de familie gewerkt heeft,
en dat hij er kwaad vandaan is gegaan. Het volksgeloof is, dat Maleiers hunne diensten
geven voor aardigheden van deze aard.
Een lezer, die van het geval gehoord heeft, vertelt ons, dat hij zich herinnert dat
in zijn jeugd bij hen aan huis ook iets van die aard gebeurde en ook in 't distrikt
Standerton. Het is nu minstens twintig jaar geleden. De vader moest elk jaar in de
winter weg met achterlating van de familie. Dan werd men 's nachts en naderhand
zelfs overdag verontrust door het vallen van klippen op het dak of het vliegen van
bottelstukken door de vensters. Naderhand werd het zo erg, dat 's nachts de haren
van de kinderen getrokken werden. De moeder van het gezin kwam, hoe weet onze
zegsman niet, op het idee alle losliggende klippen op de werf om te keren, en werkelik
daar vond men onder vele ervan klompjes koelieharen. Deze werden behoorlik
verbrand; en golerij was op een einde. Men vermoedde in die tijd, dat de schuldige
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een Kaffer was van de naam van N'Kabie, zoon van nu wijlen Pellelapie, die woonde
op de plaats Poortje aan de zuidekant van Vaalrivier, ongeveer twee uur van
Standerton. We geven dit bericht voor wat het waard; altemet kan men er zijn voordeel
mee doen.’
(Volkstem, Dinsdag 31 Aug. 1909).
Dergelike verhalen behoren niet tot één streek, maar worden in alle delen van het
land en onder alle lagen van het volk gevonden; dit geloof vormt een werkelik
bestanddeel van het volksleven.
Men zou ook nog gewag kunnen maken van het gebruik van toverdrankjes om
liefde in te boezemen, en van 't beweerde vermogen van de toverdokters zich in
dieren te veranderen, maar deze opvattingen treden slechts sporadies op, en behoren
niet tot het leven van het gehole volk.
W.P. DE VILLIERS.

Gezicht op Stellenbosch.
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De Holl, stier Frans 42 (N.R. S [...] S 165 op de plaats Wondzicht, distrikt Vrede (O.V.S.)

Het trekken van een Transvaalsche postkar door een drift.

Stad der Basoetoekaffers bij Rustenburg (Transvaal).
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Mij ‘Oom Hansie’.
Verstaan mij nou tog mooi!
Als ek julle van oom Hansie vertel, dan is dit nie regtig 'n oom wat ek geken het nie!
En oek nie so mar leuns, wat ek uit mij duim gesuig het nie! Luister nou net mooi
vir mij, dan sal ek perbeer mij klein storie agtermekaar te vertel.
Als dit waar is, wat een van di Hollandse digters gesè het, dat ‘ons leven een staêg
verhuizen’ is, dan is sommige gedeeltes van Johannesburg die uitgedrukte beeld van
die lewe. En hoekom die verhuurders van huise nog die moeite neem die ‘Io let’ van
hul verandapale af te haal, is 'n ding wat ek glad nie verstaan nie.
Op die plek, waar ek gewoon is van die tram af te klim, was 'n paar huisies al twee
maande leeg gewees en op 'n more sien ek dat daar weer mense intrek. Ek het vir 'n
week glad nie notisie geneem van die huis nie, maar op 'n middag, dat ek vir die tram
wag, sien ek in die hoek van die veranda iemand op 'n stoel sit. Dat dit 'n ou oom is,
sien ek oek en mij belangstelling is op eenmaal wakker gemaak. Ja, daar sit hij. Sij
stoel is laag, want hij is 'n kleine man. Alles an hom is klein, behalwe sij pijp.
Op sij hoof draag hij 'n ou bruine harde hoedjie. Ek het hom nooit sonder die keil
gesien nie. Sij gesig is omring deur 'n grijse baardjie, wat kort is afgesnij. Sij hare is
oek grijs. Hij dra 'n bruine baaitjie en broek en 'n paar skoene, wat vir hom te groot
is. Hij blink sij kleine oogies teen die lig en het die arme oer die bors gevouw. Ek
hoes hard als ek langs die veranda loop om sij aandag te trek, maar vir niet, hij blink
net.
Die tram kom en ek beskouw hom nog 'n keer en als ek bowe sit, ge ek hom die
naam van oom Hansie en begin met sij lewensgeskiedenis same te stel.
Ek set hom op 'n plaas, nie al te groot nie, maar 'n gawe plek. Ek noem die plek
Dassiesfontein.
Dáár het hij geblij, so redeneer ek bij mij self. Hij moet al oer die seventig wees
en 'n groot stuk geskiedenis deurleef het.
Elke dag sien ek die ou man weer en almijlewe sit hij in die selfde houding en
rook. Daar is nog 'n ou oom in die huis. Hij is 'n grote man met 'n lange bosbaard. 's
Zondags gaat hij met 'n ou tante saam kerk toe, maar oom Hansie sit. Hul groet hom
nie. Daar is nog 'n huisgesin met vijf kinders maar niemand neem die minste notisie
van mij oom Hansie nie. Die man noch die vrouw praat met hom en selfs die kinders
kom staan nie bij sij knie nie.
Ek voel 'n grote medelijde met die arm ou sukkel. ‘Ja’, so denk ek, ‘dis nou die
einde van jou moeite volle lewe. Die wildernis ingetrek, geveg teen wilde diere en
skepsels, altemit nog gemerk deur die littekens van assagaaie of van 'n ko'el in die
oorlog vir die vrijheid van jou land - en nou sit jij daar, arme ou man, en nie eens
jou familie neem notisie van jou nie!’
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Ossewagen, een drift doortrekkend.

Sies, ek word somaar kwaad, als ek denk oer al die dinge en als ek virbij die
veranda stap neem ek mij hoed eerbiedig af - maar die ou blink net met sij oge, dat's
al! Ek neem hom nie kwalik nie, dat hij van mij niks denk nie! Het hij nie genog te
denk nie? En weer verbeel ek mij die ou op sij plaas Dassiesfontein en sien hom op
sij klein poniebeeste toe rij deur weer en wind.
Ek leef saam met hom in al sij teenspoede: droogte, sprinkhane, mislukte oes,
klauwseer en ten slotte die noodsakelike verkoop van die plaas aan 'n paar gewetenlose
handelaars.
Ek sien hom beroof van vrouw en kinders, die genadebrood eet van sij broer, wat
tog sij laatste geld met hom gedeel het en nou, nou op die end sit mij arme oom
Hansie als 'n verskoppeling in 'n vreemde grote stad alleen, heeltemaal alleen! En
ek voel seer en banje ontevrede als ek die grote broer 's Zondags sien kerk toe gaan
met die boeke onder die arm - en ek se: ‘wag jou huigelaar, ek hoop jij sal nog een
dag bedel vir jou brood!’
---------------Vir twee weke had ek mij ou oom nie gesien nie en ek is nou net nieuwsgierig,
wat het hul met hom gemaak. Daar is seker iets verkeerd en ek w i l nou weet, waar
is mij oom Hansie. Op 'n middag stap ek langs die plek, als die broer en sij vrouw
daar sit en gesels.
Ek maak net so's ek vir die tram wag en sè: ‘Middag - dit blij maar banje droog
nè?’
Die ou man kijk vir mij en sè: ‘Ja, banje!’
‘Denk u, dit sal nog lank so blij?’
‘Altemit, altemit nie!’
‘Ek hoor, die water word skaars!’
‘Ja, ek hoor oek so.’
Ek word 'n bietje ongeduldig vir die ou man; ek sien so maar, dit is 'n onverskillige
kjère en ek denk: ‘waarom sal ek wag, om te vra, wat ek wil vra.’
‘Ek sal n o u vra’, denk ek en sè oek so maar: ‘Hoe gaat dit nog met jou broer
Hans, wat’...
‘Mij broer Hans?’ sè die ou man verwonder.
Ek sien, ek het 'n fout gemaak en verbeter: ‘Ek mien, die ou man, wat ek hier op
die veranda gesien het.’
Die vrouw fluister haar man iets in die oor en die ou begin en lach. - ‘O’, sè hij,
‘jij mien mal Louw!’ ‘Nee’, sè ek verontwaardig, ‘ek mien die ou klein mannetjie
met die harde keiltje’ - ‘Ja, ja’, val hij mij in die rede, ‘dat is mal Louw; hij is 'n kind
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van een van mij pa s'n bijwoners; hij was als kind al deur mekaar en nou onderhou
mij broers en ek hom nog 'n bietjie. Hij 's nou weer bij mij broer op die plaas - arme
ou ding’, vervolg hij medelijdend - en toe: ‘daar is jou tram meneer!’ ‘Middag’, sè
ek toe en klim op. Toen ek in die dorp kom kon ek mij eers niet herinner nie hoekom
was ek daar tot dit mij bijval, dit was mij oom Hansie, wat mij daar gebreng het.
J. LUB.
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Rood, Wit, Blauw.
In zijn fraai geestdriftig vers The gift of Holland, een getuigenis van wat Amerika
aan Holland heeft te danken, zegt Van Noppen*)), de bezetter van den eersten leerstoel
in onze letterkunde aan Columbia University, o.a.:
Orange, Erasmus, Grotius, Barneveldt,
Rembrandt, à Kempis and Spinoza: these
And the clear vision of that glorious seer,
Jubilant Vondel, to our land she bore,
And freedom's famed three-colored gonfalon.
De kleuren van de Nederlandse vlag waaien verder dan men denkt en in vele
werelddelen. Beginnen wij met ons eigen werelddeel: Europa. Rusland, onder Peter
den Grote zich herscheppend en de vorming van een vloot opdragend aan Hollanders,
zodat verscheiden benamingen van Russiese scheepsdelen zowel als verschillende
Russiese bevelen aan Holland herinneren, nam de drie kleuren over, doch wijzigde
de volgorde, bracht het rood van boven naar beneden, zodat de vlag geworden is:
wit, blauw, rood. De aan Rusland nauw verbonden staten: Servië en Montenegro
namen die kleuren van Rusland over, doch keerden de volgorde om, dus: rood, blauw,
wit en ter onderscheiding met elkander voeren de Montenegrijnen in het midden een
kroon, waaronder H.I., de Serviërs hun wapen, twee adelaren op een gekroond schild.
Het zijn dus Hollandse kleuren, die zo kort geleden tegen de halve maan op het rode
veld hebben gestaan. Bulgarije, dat veel losser van Rusland staat, voert andere kleuren:
wit, groen, rood. De vlag van Kroatië is weer gelijk aan de Nederlandse: rood, wit,
blauw.
Wenden wij onze blik naar de nieuwe wereld. De vlag der Verenigde Staten is
samengestelder dan de Hollandse, doch voert dezelfde kleuren, die naar Washingtons
eigen woorden van de Hollandse vlag zijn overgenomen. De Britse handelsvlag en
Union Jack kennen alleen rood en blauw, de krijgsvlag daarentegen is driekwart wit,
heeft één groot en twee kleinere rode kruisen en een blauw vak. Dit blauwe vak zal
vermoedelik een voorbeeld zijn geweest bij het plaatsen van het blauw in de
linkerhoek van de republikeinse vlag, maar toch is de samenstelling van deze laatste
beslist rustiger dan die der drie Britse vlaggen, daar geen staande en Griekse kruisen
de kleuren doorbreken, en is ook daarin de Hollandse invloed te herkennen. De
Amerikanen erkennen trouwens, dat hun strepen zijn ontleend aan de Oud-Hollandse
handelsvlag.
De kleuren der Verenigde Staten zijn ook door andere Amerikaanse Staten
overgenomen; of de Hollandse vlag daarbij nog meer onmiddellik voorbeeld is
geweest, zal wel lastig uit te maken zijn, maar zeker is, dat enkele vlaggen in
samenstelling en verdeling der banen nog dichter bij onze driekleur staan dan de
Yankey-vlag. Daar is bijv. die van Paragay, geheel aan de onze gelijk, slechts in de
middelste, de witte baan, een ovaal wapen. Daar is die van Panama, die een fantazie
lijkt op de Hollandse en de Yankey-vlag, zij bestaat uit vier kwartieren, twee wit,
één rood, één blauw, rood boven, blauw onder, en in het bovenste wit kwartier een
blauwe, in het onderst wit een rode ster. De vlag van Costa Rica kent evenals de onze
*) Zie 't hoofdartikel in 't Juli-nr. Red.
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slechts horizontale banen, n.l. blauw, wit, rood, rood, wit, blauw. Men ziet, dat de
twee middelste banen rood zijn, dus samenvallen tot één baan, die daardoor dubbel
zo breed is als de ander. Cuba nam de horizontale banen uit blauw en wit en zette
links een grote rode driehoek met witte ster. Salvador nam de vlag der Verenigde
Staten over met verwisseling der kleuren rood en blauw, zodat de sterren in een rood
veld staan, terwijl verder het aantal banen geringer is, n.l. negen in plaats van elf.
San Domingo zette een wit kruis op vier rode en blauwe vakken. Andere Amerikaanse
staten volgden wellicht de kleuren van de befaamde zeevaarders, die den Hollanders
voorafgingen, de Portugezen. Want opmerkelik moet het toch heten, dat Argentinië,
Guatemala, Honduras, Nicaragua en Urugay, alle zuidelike staten, de Portugese
kleuren tonen: blauw en wit. Doch alleen Guatemala heeft de banen vertikaal gekozen,
evenals Portugal, het ver-
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schil krijgend door drie banen te maken in plaats van twee. De horizontale banen
van Argentinië, Honduras en Nicaragua zijn ook drie in getal, maar Honduras voert
vijf gele sterren, Nicaragua een blauw anker en Argentinië in de krijgsvlag een zon
in de middelste, de witte baan. Suriname en Curaçao zijn weer Nederlands. Wenden
wij ons naar Afrika, dan zien wij onze drie kleuren in de vlag van Liberia, een
navolging van de vlag der Verenigde Staten, maar slechts één witte ster in het blauwe
vak voerend. Denken wij voorts aan de oude vlaggen der Boeren.
In Azië waaien onze kleuren boven de uitgestrekte Russiese en Nederlandse
bezittingen. Zo zien wij dus de geliefde ‘schittrende kleuren’ van Hollands vlag de
aardbodem dekken in oost en west, in noord en zuid; geen vlag van andere naatsie
kan deze vreedzame verovering aanwijzen, onze driekleur voert de toon en dit is
reeds genoeg om de machtige invloed aan te tonen, die Holland èn direkt èn indirekt
op de ontwikkeling der staten gehad heeft.
Of ook de tricolore der Franse revolutie middellik verband houdt met ‘freedom's
famed three-colored gonfalon’ is mij onbekend, het zou een nieuwe glorie voor
Hollands kleuren betekenen, maar wij mogen met de boven beduide glorie reeds
tevreden zijn.
A.T.A. HEYTING.

Het Nederlandsch Geloofslied.1)
Het Nederlandsche Lied, geestelijk en wereldlijk, gezongen over den geheelen
Nederlandschen stam, dat is wel een der idealen van ons Verbond. Waar toch ons
lied in eere is, daar is het ook onze volksaard.
Te klagen nu hebben wij niet, want tot uit Amerika en Afrika krijgen wij steeds
door de bewijzen dat ons lied daar leeft en wast. Zoo uit Pretoria, waar in deze maand
een zangwedstrijd wordt gehouden, uitgaande van de Christelijke Jongelieden
Vereniging; die wedstrijd is uitsluitend voor Zuid-Afrikaners bestemd, liefhebbers,
niet beroepsmenschen. Het programma meldt Wierts, Cath. van Rennes, Kor Kuiler,
Gottfried Mann en anderen als toonzetters, Jan Celliers en Loovendaal als dichters.
Zulke prijskampen zijn goed; zij brengen het lied uit de zaal naar het gezin, waar
het zijn grootste diensten doet.
Maar ouder dan dat lied van zaal en huisvertrek, is dat andere Lied, het Geestelijke,
dat van eeuwen her, gezel was van den Bijbel, en dat als eerbiedige uiting van het
kerkelijk leven de taal der vaderen en hun geloof voortdraagt over Nederlandsch
gebied, ook ver buiten het moederland. Zuid-Afrika kan getuigen hoe groot zijn
bindende kracht is in Psalmen en Gezangen.
Dat geestelijke lied klinkt reeds uit vroege middeleeuwen tot ons door, in al zijn
kinderlijkheid en eenvoud, maar ook in al zijn duisterheid en mystiek. Bij de scheuring
in de Christelijke kerk splitsten zich ook de wegen van dat lied en elke kerkelijke
groep verkoos voor zich haar eigen woord en wijs. Een groot deel onzer thans levende
Hervormden had sedert lang geen vrede met den christelijken zang buiten de Psalmen
en Gezangen, en betreurde het dat, wat er schoons bestond aan koralen, was
1) Naar aanleiding van Vluchtheuvelzangen, door H. Pierson, president-directeur der
Heldringgestichten. Uitg. W. ten Have v/h. Höveker's Boekhandel, Amsterdam
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achtergesteld bij de onhollandsche liederen van Sankey. Ds. Pierson, van de
Heldringgestichten te Zetten, heeft sedert jaren getracht in de leemte te voorzien door
een

Ds. H. PIERSON.

reeks van liederen, eerst voor eigen kring, daarop voor wijder, eindelijk vereenfgd
in een bundel, V l u c h t h e u v e l z a n g e n , waarvan de tweede druk voor een groot
deel reeds is uitverkocht. Zij zijn op muziek gezet, meestal tweestemmig, door eene
talentvolle medewerkster, die aan meesters der kunst, Bach, Händel, Haydn, Glück,
Gade, en zoovele andere met name genoemde of nooit gewetene, het meerendeel
harer melodieën heeft ontleend. En naast de overgroote meerderheid der eigen liederen
van Pierson, treffen hier en daar de oude woorden, maar gewijzigd, van een Valerius
of Brugman of van ongenoemden.
Van klein begin zijn deze zangen verbreid over ons land niet alleen, maar ook
reeds over Amerika, waar zij zeer worden gezocht. Zuid-Afrika zal ze zeker ook
leeren kennen en in zich opnemen, en zoo den wensch vervullen van den eenig
overgebleven, maar niet minst vermaarde der drie gebroeders, wier naam
onuitwischbaar geschreven staat in de geschiedenis van Nederland in de tweede helft
der vorige eeuw en nog staat in die onzer dagen: Allard, den dichter-geleerde; N.G.,
den geleerdestaatsman; H. Pierson, den christen-dichter.
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Proefschriftenzending van Noord-Nederland naar de Zuid-Nederl.
Universiteitssteden.
Reeds gedurende ettelijke jaren is men doende geweest om op eene doelmatige wijze
eene zending van proefschriften van uit Noord-Nederland naar Zuid-Nederland tot
stand te brengen. Evenwel was men tot voor kort niet veel verder gekomen na eene
zeer langdurige briefwisseling dan dat de Studenten-Afdeelingen van het A.N.V.
Amsterdam (Gemeente-Universiteit) en Leiden exemplaren van de uitgekomen
proefschriften aanvroegen en daarvan aan den heer Meert te Gent een of meer
exemplaren toezonden. Dat de toestand zoo niet langer kon blijven en dat men deze
gelegenheid te baat moest nemen om behalve op eene practische wijze de Vlaamsche
Beweging te steunen ook de verhouding en toenadering tusschen Noord en Zuid te
bevorderen, begon langzamerhand duidelijk te worden. De Studenten-Afdeeling
Leiden besloot dan ook in gemeen overleg met de sub-Boeken-Commissie der
Leidsche Afdeelingen A.N.V. om in dezen meer daadwerkelijk op te treden en besloot
daarom er toe over te gaan te trachten door een p e r s o o n l i j k bezoek meer te
bereiken dan tot nog toe schriftelijk verkregen was. Er werd daarom eerst een bezoek
gebracht bij de Studenten-Afdeelingen van Noord-Nederland om die op de hoogte
van den toestand te brengen, om daar iemand te vinden, die zich bereid verklaarde
om de in dezen noodige administratie op zich te nemen en om in Zuid-Nederland uit
naam der zes Afdeelingen te kunnen optreden. Volkomen naar wensch slaagde men
in deze Afdeelingen:
te Amsterdam (Gemeente-Universiteit) werd hiervoor gevonden de heer J.W. te
Winkel, Keizersgracht 48;
te Amsterdam (Vrije Universiteit) de heer P.N. Höweler, Martelaarsgracht 16;
te Delft de heer Cl. G. Driessen, Zuidwal 7 A;
te Groningen de heer H.H. Mallinchrodt, Praediniusingel 37;
te Leiden de heer H.J. Smidt, Vischmarkt 6;
te Utrecht de heer H.E. Loen, Lange Nieuwstraat 73 bis.
Nadat aldus in Noord-Nederland de zaken geregeld waren, moest er ook voor
Zuid-Nederland eene afdoende regeling gevonden worden en dit was van nog wel
zoo groot belang, terwijl de moeilijkheden door de onbekendheid met de plaatselijke
toestanden zooveel grooter waren. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat wij in
dezen boven verwachting geslaagd zijn, hetgeen grootendeels te danken is aan de
bereidwillige medewerking van den heer Meert, die ons op voortreffelijke wijze kon
inlichten. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om persoonlijk de Vlaamsche
Studenten Kringen te bezoeken en konden aldus in betrekkelijk korten tijd de regeling
voor België in orde krijgen. Besloten werd tot het volgende:
Uit Noord-Nederland zendt degeen, die in eene Studenten-Afdeeling de exemplaren
der proefschriften verzameld heeft, deze op geregelde tijden over Dordrecht naar het
adres van den heer Meert, welke voor zijne, op deze wijze zoo volledig mogelijk
gehouden verzameling, van ieder proefschrift één exemplaar behoudt; in ‘De
Vlaamsche Hoogeschool’ zal de heer Meert steeds de titels der ontvangen
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proefschriften bekend maken. Hij heeft zich bereid verklaard, op aanvraag aan ieder
belangstellende daaruit proefschriften ter leen te zenden. Voor verdere verspreiding
is op de volgende wijze zorg gedragen:
De overige exemplaren worden gezonden aan de Studenten-Afdeeling Gent, adres
den heer M. Minnaert, Citadellaan 73, aan wien de verdeeling daarvan over de
universiteitssteden opgedragen is. Wij zijn n.l. zoo gelukkig geweest om in de
universiteitssteden van België geschikte plaatsen te vinden, waar de proefschriften
niet alleen goed bewaard zijn, maar waarvandaan ze gemakkelijk door studenten en
belangstellenden ter leen gekregen kunnen worden voor eigen studie of anderszins;
terwijl ook aldaar iemand gevonden is, die zich bereid verklaarde toezicht op deze
verzameling te houden. Wij zullen deze adressen hieronder vermelden, aangezien
het natuurlijk van groot belang is, dat deze in zoo ruim mogelijken kring bekend
zijn. Het zijn:
te Antwerpen: Bibliotheek van het Handelsgesticht; de heer R. Baseleer, Haantjeslei
166, Antwerpen;
te Brussel: Boekbewaardster van G.T.G.V. mej. Verhuyck, St. Annastraat 16,
Mechelen; de heer L. Brulez, Tramstraat 73, Watermael;
te Leuven: Keurboekerij, Groote Markt 17, Leuven; de heer G. Perzijn, Vital
Decosterstraat 9, Leuven;
te Luik: Het Vlaamsch Huis, St. Lambertsplaats, Luik; de heer D. Boens, adres Het
Vlaamsch Huis.
Aldus is nu de regeling gemaakt; de verschillende belanghebbenden hebben zich
verplicht bij verandering van eenig adres daarvan terstond kennis te geven aan alle
andere adressen, opdat dit eene regeling zal zijn van wat langeren duur. Moge dit
niet alleen eene gelegenheid zijn, waardoor Noord en Zuid, in het bijzonder wat de
studentenkringen betreft, wat nauwer tot elkander komen, maar moge dit eveneens
bevorderlijk zijn aan den vooruitgang der Vlaamsche Beweging.
L e i d e n , Augustus 1913.
H.J. SMIDT.
(Belangstellenden bladen wordt verzocht dit stuk geheel of gedeeltelijk over te nemen,
opdat de zaak in zoo ruim mogelijken kring verspreid moge worden en zooveel
mogelijk nut moge hebben).

De Duitsche Vloed.
Drink water uit uwen bak, en vloeden uit het midden van uwen bornput.
Spr. V: 15.
Opdat de vreemden zich niet verzadigen aan uw vermogen, en al uwe
smartelijke arbeid niet kome in het huis des onbekenden.
Spr V: 10.
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‘Zuid-Afrika heeft te strijden tegen het Engelsch, Vlaanderen tegen het Fransch,
maar Holland moet op zijne hoede zijn voor het Duitsch’ - zoo sprak professor Hector
Treub als rector magnificus der Amsterdamsche Universiteit op het vierde
Groot-Nederlandsche Studentencongres. Eene waarschuwing, die niet vaak genoeg
herhaald kan worden. Steeds meer worden bij ons door burger en staat instellingen
op Duitsche leest geschoeid, als had Holland niet een rijk verleden, waaruit het zijn
heden kan en moet putten; steeds verschijnen meer geschriften, doortrokken van een
Duitschen geest, geschreven in een Duitschen stijl, waaruit U als een zware lucht
van ‘Bier, Schweinefleisch und Sauerkraut’ tegemoet slaat, en in welker groote, naar
Duitsch model gevormde woorden en onbegrijpelijk ineengedraaide en
dooreengedraaide zinnen, van den echten Nederlandschen stijl: een kort woord, een
lange zin, weinig meer te bekennen is1). Bij het lezen van de duistere en logge
verhandelingen en wetsvoorschriften van verduitschte rechtsgeleerden, zucht men:
Wat is er bij U over

1) Zie over de enkel-sylbigheid van onze taal het gedichtje van Huygens: ‘Voor ons
Nederlandsch’, dat eindigt:
‘Men hoeft niet na te doen al wat men siet en hoort’
(Uitg Worp, VIII: 263).
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van de heldere en elegante Hollandsche rechtsgeleerdheid der 17de en 18de eeuw1).,
waarvan de Franschman Viollet2). zegt: ‘dat zij eene diepe vore getrokken heeft door
de zoo rijke en overvloedige literatuur van het Romeinsche recht’, welk beeld zoo
juist aangeeft, waarin de taak van Holland bestaat bij de bebouwing van den akker
des geestes: niet in het ophoopen van den mest, maar in het ploegen: niet compileeren,
maar doorgronden. Steeds meer teutonismen3). sluipen onze taal binnen; aan onze
Universiteiten doceeren Duitsche professoren in het Duitsch4). - alleen in Utrecht
vier5). - en geven daardoor geen aanstoot aan studenten, die zich niet schamen om
hunne officiëele maaltijden te beginnen met het zingen van een Duitsch tafellied, en
die goedig in hunne dictaten het Duitsch vertalen in een noodzakelijkerwijs van
teutonismen krioelend Hollandsch; de groote waarheid: g e e n e z u i v e r h e i d
v a n k e n n i s z o n d e r z u i v e r h e i d v a n t a a l , daarom bekommert men zich
niet. Nederlanders schrijven hunne werken in het Duitsch, daarmee te kennen gevende,
1). Salkowski, Institutionen, ‘Die Holländische Schule der eleganten Jurisprudenz.’
2). Viollet, Précis de l'histoire du droit français.
3). Ik gebruik het woord teutonisme in plaats van het onjuiste germanisme. Zoo ware het ook
wenschelijk de Alduitsche beweging - als men een vreemd woord wil gebruiken - niet te
noemen Pan-Germanisme, maar Pan-Teutonisme.
4). De hoogleeraar Hector Treub is in 1897 in zijne brochure ‘Universität und Vaterland’ (een
antwoord aan Duitsche bladen) opgekomen tegen het zonder noodzaak benoemen van Duitsche
professoren aan onze universiteiten.
Maar, zooals blijkt uit bl. 44, verkeerde hij nog in de meening dat zij althans in onze taal
zouden doceeren. Hij bespreekt in dit vlugschrift ook den ongunstigen invloed van het bijna
uitsluitend gebruik van Duitsche leerboeken door onze medici.
De verschrikkelijkste teutonismen worden in de gesproken en in de geschreven taal gebruikt.
Hoe meer Duitsche docenten er aan onze Universiteiten benoemd worden, hoe erger dit zal
worden. (bl. 45). Elkeen, die Hollands onafhankelijkheid op prijs stelt, en die overtuigd is,
dat het zoo zuiver mogelijk gebruiken van onze taal daarvoor zoo niet het beste, dan toch
een van de beste verdedigingsmiddelen is, moet het genoemde gevaar als zeer ernstig
beschouwen. (bl. 46). Meestal wordt dáárom een Duitscher tot professor benoemd, doordat
de verschillende leden der faculteit verschillende Hollanders benoemd willen zien. Men kan
het niet eens worden over een Hollander, en benoemt ten slotte een vreemdeling (bl. 29).
Wie uit Duitschland hierheen komt als professor, doet dat gewoonlijk, omdat hij daar niet
zoo vlug vooruitkomt, als hij wenscht, of omdat hij vreest, daar in het geheel geen carrière
te zullen maken. (bl. 46). Of men hoopt, na een Hollandsch professoraat gemakkelijker
professor in Duitschland te worden. (bl. 38). ‘Zij willen wel professor in Holland, maar geen
Hollander zijn’. (bl. 47) Dat er hierop gunstige uitzonderingen zijn, behoefik niet te vermelden,
want hiervan is men reeds te zeer overtuigd.
Met prof. Treub's afkeuring van het bijna uitsluitend gebruiken van Duitsche leerboeken
door Nederlanders vergelijke men de volgende uitspraak van Pierre Lasserre (La doctrine
officielle de l'Université, bl 479): ‘Il est necessaire aux professionnels des sciences de pouvoir
s'emparer de toutes les informations et théories rédigées en allemand. Il sera bon que la
langue allemande ne leur entre pas trop intimement dans l'esprit, que la vie de l'allemand,
si j'ose dire, ne se mêle pas dans leur cerveau à la vie du français, qui en serait gâtée.’
Hetzelfde geldt van het Duitsch ten opzichte van onze taal Eene uitspraak van onzen Cobet
stemt met deze waarschuwing eigenaardig overeen: ‘de hemel beware ons voor philologie
uit Königsberg! le raisonnement en bannit la raison. Indien het mogelijk is (en waarom
niet?) zoude ik mij wel van al die lieden willen vrij houden: liever Grieksch lezen dan hunne
vlugschriften, en ze naar gelang van zaken tegenspreken of laten liggen, natuurlijk al het
goede en solide dankbaar erkennende. Zou men zoodoende niet veel tijd uitsparen en tevens
het natuurlijke gezonde verstand minder aan verderf blootstellen?’ (Brieven aan Geel, bl.
590). Cobet doelt hier wel meer op den geest, maar taal en geest zijn toch onscheidbaar.
5). De hoogleeraar in het Duitsch niet medegerekend.
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dat zij in de eerste plaats op de galerij verstaan willen worden; eene verontschuldiging
is, dat het gemakkelijker is wat in het Duitsch te schrijven, dat iets lijkt, dan in onze
taal, die, zooals Bilderdijk zegt, g e h e e l r e d e e n w i j s h e i d i s . Voor het Huis
ten Bosch, in Den Haag, staat het standbeeld van Frederik Hendrik, de
verpersoonlijking van onze Gouden Eeuw, met een Duitsch opschrift, een geschenk
van den Duitschen keizer: ‘Hoogduitsche beleefdheid’ zou Constantijn Huygens
zeggen. In onze spoorwagens, die ook op Duitsch gebied rijden, ziet men soms
opschriften alleen in het Duitsch; in de Duitsche wagens, die door ons land rijden,
is geen Hollandsch opschrift te bespeuren; op treinen, die van Amsterdam naar
Duitschland gaan, staat het doel van de reis in het Duitsch vermeld. Een boemeltrein
wordt aangeduid met het onzinnige Duitsche woord ‘personentrein’. Onlangs werd
in onze dagbladen niet weinig ophef gemaakt van ‘den eersten Nederlandschen
eetwagen’ tusschen Amsterdam en Groningen: aan den geheelen wagen is geen
splinter en geen opschrift Nederlandsch, en de Nederlandsche pachters der buffetten
langs deze lijn zien hunne verdiensten verdwijnen in de kas eener Duitsche
maatschappij. Steeds meer ondernemingen zien wij in Duitsche handen; telkens weer
kan men lezen, dat onze regeering een aantal Duitsche ingenieurs in Indië heeft
aangesteld: ‘Welk een heerlijke weg, om tot heerschappij te komen, zijne vijanden
te voren op eigen kosten te versterken!’ juicht een Duitsch imperialist, na eerst
vermeld te hebben, hoe Duitschland jaarlijks tienduizenden gestudeerden, kellners,
kooplui en handwerkslui op het buitenland loslaat1). Men begrijpe mij niet verkeerd.
Het gevaar schuilt niet bij die Duitschers, die zich in ons land vestigen met den wil
om Hollanders te worden. Geholpen door den vervormenden invloed van lucht en
omgeving worden zij vaak heel goede Hollanders; het gevaar schuilt bij de
commerciëele en wetenschappelijke hannekemaaiers, die, na gedurende eenige jaren
in ons land hun buidel of hun hoofd verrijkt te hebben, naar Duitschland terugkeeren,
en tijdens hun verblijf hier, door het aanhouden van hunne taal en zeden, onze
vaderlandsche taal en zeden vertroebelen; ‘het was een heel juist instinct, dat de oude
volkeren er toe bracht, om de vreemdelingen te duchten; zij wisten, dat de kracht
van een land niet ligt in het aantal ingezetenen, maar in zijne zonen.’2).
Eene misvatting, die veel voorkomt en die niet zonder gevaar is, is deze, dat men
meent, dat er tusschen Hollanders en Duitschers eigenlijk geene rasverschillen bestaan:
‘wij zijn toch ook Germanen!’ Inderdaad, maar Scandinaviërs, Engelschen en
Franschen zijn ook Germanen, - zijn de Pruisen eigenlijk wel Germanen? - toch
bestaat er nog al eenig verschil tusschen Hollanders, Scandinaviërs, Engelschen,
Franschen en Duitschers! Men moet niet blijven staan bij de wetenschap, dat wij
Germanen zijn, maar men moet komen tot het inzicht, dat onder de Germaansche
landen H o l l a n d het neusje van de zalm is, en dat het onze plicht is, dat zuiver en
ongeschonden te houden. De verschillen tusschen de Duitschers en ons zijn niet
slechts die, welke onze lucht en onze geschiedenis reeds gemaakt zouden hebben.
Er is ook verschil van afkomst. De tegenwoordige Nederlandsche bevolking is in
hoofdzaak samengesteld uit Friesche, Saksische en Frankische Germanen, en voor
ongeveer een vierde uit Alpinen: ‘De Friezen nu behooren tot die noordwestelijke
Germaansche stammen, die niet alleen in lichaamsbouw, maar ook in taal en aanleg
veel van de meer zuidelijke en oostelijke Germanen, waaruit de tegenwoordige
Duitschers hoofdzakelijk gesproten zijn, afwijken en dan ook in begrippen en daaraan
1) Albrecht Wirth, Volkstum und Weltmacht in der Geschichte bl. 224. Zie voor een beknopt
overzicht der ideeën van het Duitsche imperialisme: Seillière, Introduction à la philosophie
de l'impérialisme, bl. 72-83.
2). Gustave Le Bon, Évolution des peuples, bl. 125.
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beantwoordende instellingen niet zelden sterk tegen hen over hebben gestaan. De
Saksen waren een dergelijke aan de Friezen sterk verwante stam; nadat velen uit hun
land naar Nederland en Engeland waren verhuisd, zijn de in Duitschland
achtergeblevenen langzamerhand sterk met hoogduitsche stammen vermengd geraakt
en geleidelijk in de Duitschers opgegaan; de in Nederland gevestigde Saksen behooren
echter tot het oude, na aan het Friesche verwante ras. Verre-
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weg het grootste gedeelte der Nederlandsche bevolking is nu van Frieschen en
Saksischen bloede en wanneer men daarbij nu nog een zeer belangrijk percentage
Alpinen bloed rekent, d u s g e e n s z i n s i n b e g r i p p e n e n n e i g i n g e n m e t
d e D u i t s c h e r s o v e r e e n s t e m m e n d e . Het Frankische element, bovendien
sterk door kruising met Alpinen gewijzigd, kan, ook vermeerderd met de inwerking
van het door latere landverhuizing in belangrijken getale naar Nederland overgekomen
aantal Duitschers, hier tegenover slechts eene minderheid vormen, hoewel mogelijk
veel meer in de invloedrijke klassen vertegenwoordigd zijnde en daardoor een
onevenredig sterken invloed uitoefenende. Zou dan hierin ook de oorzaak gelegen
zijn der weinige sympathie in Nederland1). met Duitsche begrippen en instellingen?
Zou dan daaruit ook moeten volgen, dat instellingen o p D u i t s c h e b e g r i p p e n
steunende en op Duitsche leest geschoeid in Nederland
inderdaad antinationaal zijn en niet tot eene gezonde, aan
zijnen aard en aanleg beantwoordende ontwikkeling van het
N e d e r l a n d s c h e v o l k k u n n e n l e i d e n ?’2).
En men meene niet, dat het in het oog houden, het op den voorgrond stellen van
deze verschillen, het cultiveeren van onze eigenaardigheden, niet van het grootste
belang is. Het is een betere waarborg voor het behoud onzer onafhankelijkheid, dan
het beste leger. ‘Niemand zal ontkennen, dat een volk slechts zoo lang een op zich
zelf staand gedeelte der menschheid vormen kan, als het zich door zekere eigenaardige
kenmerken van het overige deel dier menschheid onderscheidt. Zoodra deze
eigenaardigheden vervallen, houdt feitelijk het afzonderlijke volksbestaan op en
behoort het tot dat gedeelte der menschheid, waarvan het de zeden en gewoonten,
wetten en taal heeft overgenomen; al blijft het dan ook nog eenigen tijd kunstmatig
daarvan gescheiden. Daarin ligt dan ook de reden, waarom de meeste volken, die
prijs stelden op hunne vrijheid en zelfstandigheid, getracht hebben om dat bijzondere,
dat eigenaardige, te bewaren.’3). En ook zij, wier eerzucht niet tevreden is met te
werken voor het heil van hun vaderland - hoe ruim deze taak ook reeds is - die willen
streven voor eene nog grootere gemeenschap, zoo mogelijk zelfs voor eene, waarin
alle menschen zijn opgenomen, mogen bedenken, dat dit streven, redelijk opgevat,
1). Dat eene zekere antipathie tegen het Duitsche karakter in ons land reeds oud is, ziet men
bijv. uit een eigenaardig schimpdicht uit den tijd van den opstand tegen Filips II, getiteld:
‘De Germanis militibus quos Belgae mofmaffen vocant’. (Tijdschrift geschiedenis Utrecht.,
uitgeg. door Dr. Vermeulen, III: 225) Eigenaardig is ook het gedichtje van Huygens:
‘Hoogduytsche beleeftheit’ (uitgave Worp, VIII: 126).
Mof beteekent maaier (verg. het Engelsche: to mow) en is dus een naam, ontleend aan het
bedrijf, dat de Duitschers in ons land kwamen uitoefenen, evenals hannekemaaier (waarin
het verkleinwoord van Hans) en poep, naar het blazen der Duitsche muzikanten. Het lijkt
mij niet onmogelijk, dat de benaming mof daardoor zoo algemeen ingang heeft gevonden,
doordat men er tevens mee dacht uit te drukken het gemis aan helderheid van den Duitschen
geest: men dacht aan wegmoffelen, verduisteren, duister maken. Hierop wijst ook de boven
geciteerde versterking tot mofmaf Opmerkelijk is het ook, dat men Zuid-Hollandsche boeren
soms hoort spreken van ‘Duisters’.
2). M.C. Piepers, Nederlandsche anthropologie, bl. 88. De spatieeringen zijn van mij De heer
Piepers uit verder de onderstelling, of wellicht de groote invloed van de Fransche beschaving
en den Franschen geest op het Nederlandsche volk moet worden toegeschreven aan de
werking der verwantschap van het sterk met Alpinen gekruiste Frankische element in de
Nederlandsche bevolking met het zoozeer Alpine Fransche volk.
3). H J. van Lummel, Nieuw Geuzenlied-Boek.
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n i e t neerkomt op een dooreen-doezelen der volkseigenaardigheden in een
karakterloozen en bederfelijken p o t p o u r r i van volkeren: ‘Voordat de, misschien
ééns mogelijke, vereeniging van alle naties tot één gemeenschap plaats vindt, moet
eerst, door strijd en konkurrentie, iedere groep tot haar hoogst mogelijke produktie
worden aangespoord, moet eerst d e e i g e n a a r d v a n i e d e r e n a t i e , van
ieder volk zoo sterk mogelijk tot uiting komen, opdat in de toekomstige eenheid e e n
z o o r i j k m o g e l i j k e v e r s c h e i d e n h e i d zij begrepen.’1) Men moet trachten
Nederlander te zijn, om wereldburger te kunnen worden! Maar, om ons te bepalen
tot de eischen van ons volksbestaan, men denke ook niet, dat onze onafhankelijkheid
ons door elkeen wordt gegund. ‘Holland Deutscher Bundesstaat?’2) heeft een Duitscher
een geschrift over den Rijnmond durven betitelen, waaruit ik de volgende zinsneden
wil aanhalen: ‘Laten wij Holland veroveren met de vreedzame middelen van de
techniek. Laat ons aan Holland doen weten, dat wij het langzamerhand het water
zullen afgraven (door het verleggen van den Rijnmond), tenzij het zich met ons
verbindt, of beter nog, verzoekt om opgenomen te worden in onzen statenbond.
Holland is zonder Rijn, IJsel, Berkel en Vecht, die alle zonder uitzondering Duitsche
rivieren zijn, aan den economischen ondergang overgeleverd. Laten wij ons niet door
bedenkingen van idealen of ethischen aard laten weerhouden. Elk is zichzelf het
naast. Macht gaat boven recht.’ ‘Nederland en België behoorden vroeger ook bij het
R i j k ’ zegt de schrijver verder. Hier zien we weer de voorstelling, dat het
tegenwoordige Duitsche Rijk, dat men wel eens den parvenu onder de Staten heeft
genoemd, eene voortzetting zou zijn van het oude Heilige Roomsche Duitsche Rijk:
in werkelijkheid houdt het daarmede ternauwernood meer verband als met het Rijk
van Alexander den Groote: het is het K e i z e r r i j k P r u i s e n , dat eenige weken
geleden zijne overwinning op het oude Rijk heeft aangevuld met de onderwerping
van het Huis Cumberland.
Onze al te groote liefde voor de Franschen in de 18de eeuw heeft ons ten slotte
onder de leus: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ de Fransche overheersching
gebracht. Onder de leus: ‘Internationalisme, Staatsdwang en Klassehaat’ hield op
het laatste congres der Nederlandsche socialisten te Utrecht een gewezen
onder-voorzitter en lid van den D u i t s c h e n Rijksdag eene door H o l l a n d e r s
toegejuichte rede in het D u i t s c h .
Laten wij toch niet altijd meenen, dat slechts die zeden ons zouden passen, die niet
de onze zijn. Onlangs klaagde men er in een blad over, dat men in Berlijn zonder
hoed kan loopen, zonder dat iemand daar aanstoot aan neemt, terwijl men hier, indien
men dat doet, uitgejouwd wordt door de straatjeugd - wat volgens mij pleit voor de
scherpte van haar opmerkingsvermogen. Maar, er zijn wel barbaarsche landen, waar
men zonder eenige lichaamsbedekking kan loopen zonder aanstoot te geven: is dat
echter eene reden, om die gewoonte bij ons in te voeren?
Door Tucht-Unies wil men, den vreemdelingen ter wille, de aloude vrijheidszucht
zelfs in onze kinderen op straat gaan versmoren, en hen op z'n Pruisisch
1) Eisler, Sociologie, Vert. van Suchtelen, bl. 250.
2) Holland Deutscher Bundesstaat? Eine mögliche technische Eroberung, von Dipl. Ing
Regierungsbaumeister E Groh 1912.
Over het verleggen van den Rijnmond verscheen ook onlangs nog: Dr. H Busz. Die deutsche
Rheinmündung Eine untersuchung der Ursachen der Frage nach einer deutschen
Rheinmündung und der Moglichkeit der Losung. Verder heeft men o.a. nog een plan van
den ingenieur Rosemeyer, gepubliceerd door den ‘Verein zur Forderung des Baues eines
Groszschiffahrtweges vom Rhein zur deutschen Nordsee.’
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disciplineeren3).; maar men vergeet, dat een verstandige vreemdeling meer respect
heeft voor een onafhankelijk volk, dat hem uitlacht, dan voor een buigend volk van
kellners, dat hem in alle talen toekwaakt. ‘De kinder en op straat waren in Deventer
even rumoerig als in Ootmarsum en Almeloo; hoewel druk bezochte wegen uit
Duitschland hier langs

3). De Redactie stelt er prijs op te verklaren, dat zij niet in alles aansprakelijk wil worden
gehouden voor inhoud en strekking van dit jeugdig-frissche artikel. Wat het oordeel betreft
over de Tucht-Unie en haar bedoelingen, daarover zal De Gong wel luide worden geslagen.
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voeren, zijn de kinderen nieuwsgierig om vreemdelingen te zien, d i e z i j s c h i j n e n
uit te lachen, omdat het geen Hollanders zijn: zoo'n hoogen
dunk heeft de gemeene man van de vrijheid, waaronder hij
l e e f t ; deze inbeelding van het volk weegt op tegen de grootste werkelijke
voordeelen, want zij wekt en onderhoudt vlijt en arbeidzaamheid. Zoodra wij door
de stadspoort binnen waren gekomen, begon een menigte jongens en meisjes onzen
wagen te omringen; hoe verder wij kwamen, des te grooter werd de hoop, die ons
tot buiten de andere poort met vroolijk geschreeuw volgde. N.B. de meisjes waren
het ‘brutaalst’ - zoo schreef in 1759 de Zweedsche geleerde Bengt Ferrner in zijn
dagboek.1).
De Hollander vergape zich niet aan, en late zich niet op zij dringen door het
aanmatigend krachtvertoon van de Duitsche energie en hij trachte dat niet na te apen2).:
hij zij zichzelf: ‘het wordt tijd, dat de Hollanders vóór alles Hollanders worden.’3).
Dat, waarmede in ons land groote dingen gedaan kunnen worden, en wat in ons land
duurt, is de H o l l a n d s c h e t a a i h e i d . ‘Ik heb mannen van ijzer getemd, zal ik
niet gereed komen met deze mannen van boter?’ had Alva gezegd - en hij heeft
gefaald. Men onderhoude den band met zijn verleden, en denke niet, dat nu alles
veranderd is. Wat beteekent eigenlijk het schimpen op ‘het land van de trekschuit?’
In eene vorige eeuw stond Holland aan de spits van het vervoer met zijne snelle
trekschuit, tegenwoordig is onze bouw van de groote trekschuiten voor de Rijnvaart
een bloeiend bedrijf, waar Duitschland jaloersch op is, en de Rotterdamsche
schuitentrekkerij is de voornaamste van Europa, ja van de geheele wereld.
Waarom dat geschreeuw: weggenomen moet worden de idee ‘Holland op
klompen?’ Het zijn Sliedrechtsche p o l d e r j o n g e n s , die tot in China onzen roem
brengen van de eerste aannemers der wereld te zijn. In Engelsche atlassen ziet men,
om de verhouding der volkeren in het koloniaal bezit aan te geven, het type van een
volk naast een Zwarte geplaatst. Voor Engeland is genomen de lord, voor Duitschland
een gebrilde schoolmeester in soldatenuniform, voor Frankrijk een fatterig heertje,
en voor Nederland: de kranige Hollandsche polderjongen op klompen, die een bijna
tienmaal zoo grooten Indiër beheerscht. Wij mogen er trotsch op zijn, dat het
buitenland onzen gemeenen man - en te recht - zoo hoog stelt, en wij zouden goed
doen met voor het volksachtig karakter van onze natie een niet minder open oog te
hebben als de vreemdeling. Wie heeft ook alweer gezegd, dat elke Nederlander van
kom-af polderjongen is? Beginnen wij er ons voor te schamen, Geuzen te zijn? ‘Het
zijn maar schooiers’ zei de zich Spanjaard gevoelende Barlaimont van den
1). Uitgeg. door G.W Kernkamp in de Bijdr. en Meded van het Hist Gen deel XXXI.
‘.... ce peuple, le plus indépendant qu'il y ait peut-être jamais eu au monde’.
‘L'indépendance des Anglais est célèbre, cependant les Anglais ne sont indépendants que
tant qu'ils se sentent fermes sur le terrain de la légalité; mais, autant que j'ai pu voir, il m'a
semblé que les Hollandais seraient capables à l'occasion de ce degré d'indépendance qui
consiste à se mettre au-dessus de la loi’. Emile Montégut, Les Pays-Bas, bl. 146 en 147
‘Un peuple (de Hollanders) douéd une intelligence supérieure; essentiellement juste et
raisonnable, mais en même temps républicain, difficile, frondeur, ennemi de tout frein, et
surtout de tout frein étranger.’ Louis Bonaparte, Doc. hist. I: 6.
2). Vooral niet door het onmatig bierdrinken, waarmee sommigen hunne Duitsche sympathieën
beginnen te toonen, wat in de hand gewerkt wordt door de vele Duitsche bierkroegen.
3). Lodewijk Napoleon in een brief aan Gogel. André Duboscq, Louis Bonaparte en Hollande,
bl. 134
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Nederlandschen adel, en deze lachte er om, en nam den bijnaam aan. Hebben wij dit
gevoel van eigenwaarde - en dezen zin voor humor - verloren?
En laat men nooit vergeten: onze traditie ligt niet in de heiden van Brabant of
Drenthe, maar in den H o l l a n d s c h e n p o l d e r . Een Limburger, een Fries is
slechts Nederlander, voorzoover hij Hollander is, evenals een Wurtemberger slechts
Duitscher is, voorzoover hij Pruis, een Bretagner Franschman, voorzoover hij
Parijzenaar is. Men ijvere voor Groot-Nederland, maar men begrijpe, dat dit niets
anders moet en kan beteekenen als G r o o t -H o l l a n d .1)
En geen landschap is meer in overeenstemming met wat men noemt het moderne
leven, in geen landschap passen beter spoortreinen, automobielen, vliegtuigen,
telegraafpalen, fabrieksschoorsteenen, reclameborden, alle uitvindingen van den
redelijken geest, als in den Hollandschen polder, die geheel geest en rede is: dit
kunstmatige, gemaakte land, met zijne kanalen, hooger dan het land, waarin
veelkleurige trekschuiten en sleepbooten, zijne molens, zijne geschoren weiden, zijne
rechte slooten en greppels, zijne tot den wortel afgesneden grienden, zijne afgeknotte
wilgen, zijne gekweekte planten en dieren; - geen beter bodem ook voor den strengen
denker. Hier - en niet op woeste heiden - vindt de Hollandsche kunstenaar het schoon
van water en lucht en licht, hier vindt elke Hollander den Hollandschen geest, en
zichzelf. Hier kan de Nederlander zien, wat de Nederlandsche geest tot stand heeft
gebracht daar, waar eens slechts water was; hier kan hij begrijpen, dat er in het
Nederlandsche volk voldoende kracht ligt, om zichzelf te zijn; om te waken, dat de
Nederlandsche landbouw, de Nederlandsche scheepvaart, de Nederlandsche
scheepsbouw, de Nederlandsche handel, de Nederlandsche nijverheid zich niet laat
overvleugelen door Duitschland, dat onze wetenschap hare banier hoog houde en...
Nederlandsch!. Ook dáár geldt, dat wij Nederlandsch moeten zijn om Europeesch te
kunnen wezen, dat onze taal vrij zij van teutonismen, en dat in onze huiskamer klinke,
niet de na-rochel van een Duitschen operette-deun, maar het eigen, frissche,
Nederlandsche Lied!
Utrecht.
A.J. VAN VESSEM.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt n i e t tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt n i e t tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
1) ‘De provincie van Holland, met welke dog de andere provincien moeten staan of vallen, en
sonder welke alle redres vergeefs is’. (Simon van Slingelandt, Staatk. geschr. II: 100). En
zoo is het nog, niet alleen in politiek, maar ook in geestelijk opzicht De Vlamingen beginnen
reeds te begrijpen, dat zij voor hunne Vlaamsche taal steun moeten zoeken in Holland (Zie
hierover het artikel van Dr. De Vooys ‘Spreken en schrijven in Noord- en Zuid-Nederland’
in ‘De Beweging’ van Jan. en Febr. 1912.)
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w e k t elken Nederlander o p tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p , om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
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ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.

Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
Mededeelingen voor onze Commissie zende men n i e t naar het Hoofdkantoor te
Dordrecht, maar aan het Secretariaat; inzenders wordt beleefd verzocht naam en
woonplaats te vermelden.

Aan de correspondenten.
Bij voortduring houdt de Commissie zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen
omtrent het misbruik van vreemde woorden, germanismen enz.
Aan allen, die zoodanige op- en aanmerkingen inzonden, brengt de commissie
dank.

Woordenlijst.
Aan allen, die er om vroegen, zijn een of meer woordenlijsten gezonden; wegens de
beperkte oplaag kon echter niet altijd het verlangde aantal exemplaren verstrekt
worden.
***
Een lid der Ned. Ver. v. IJzerhandelaren te Haarlem schrijft ons:
Wellicht is het voor U van belang te weten, dat de Ned. Ver. v. IJzerhandelaren
hare jaarvergadering op 16 en 17 Juli l.l. hield in hotel ‘De Witte Brug’, Scheveningen
en o n g e v r a a g d de spijskaart voor het gemeenschappelijk middagmaal op den
1sten dag uitsluitend Nederlandsche benamingen der gerechten vermeldde. Hiervoor
werd aan de directie gedurende den maaltijd openlijk dank gebracht. De spijskaart
voor het noenmaal op den 2den dag was in het Fransch opgesteld, doch is op ons
verzet, onmiddellijk in het Nederlandsch veranderd, omdat het Hoofdbestuur der
meergenoemde Vereeniging er voortdurend naar streeft het Nederlandsch in Nederland
zijn rechtmatige plaats te zien innemen.
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***
Zouden onze groote handelaren ons in Vlaanderen niet wat meer helpen?
Een zeer bekende Rotterdamsche handelszaak moedigt, door het gebruik van het
volgende sluitzegel:
Visitez notre stand
A L'Exposition Internationale
de Gand
40 Machines-Outils
Américaines
Visibles en Marche
de Belgen aan, om op de Gentsche tentoonstelling haar uitstalling te bezoeken. Is
het niet, om......?
***
Een A.N. V.-lid te Hoboken (Amerika) vestigt onze aandacht op een advertentie van
het Café-Restaurant ‘De Kroon’ te Amsterdam.
Is ‘De Kroon’ niet een zuiver Nederlandsche inrichting, n.l. vanwege de Z.-H. B.?
Deze maatschappij schijnt dan wel met vreemde krachten te werken, want in ‘De
Kroon’ krijgt men déjeuners t o t vasten prijs en vindt men een Restaurant eerste
E t a g e , alsook een r i a n t uitzicht!
Wat de Z.-H. B. in Den Haag in Centraal te zien geeft (zie ook Neerlandia van
Juli j.l., blz. 151) is nog mooier. Onze Nederlandsche duiten schijnen - vooral hier
- anders goed genoeg!
***
Wij ontvingen een aantal prachtige advertenties, waarvan wel de mooiste is die,
waarbij
G. Scheerder (is er een meer Nederlandsche naam denkbaar?) zich aanbeveelt als:
C o i f f e u r de Dames, Massage Manicure e l e c t r i c e .
K o n i j n s o e u r s is ook niet onverdienstelijk!
***
M.C.B. te W.b.D. schrijft ons:
In het ‘Nieuws van den Dag’ van 4 Juli j.l., 3de blad, lees ik de volgende aanhaling
uit: ‘De Nederlander’:
Maar de rechterzijde stelle zich tot plicht, in de komende p a r l e m e n t a i r e
p e r i o d e met den grootsten aandrang de u r g e n t i e dezer voorziening - eene
u r g e n t i e véél grooter dan die van vrouwenkiesrecht e.d. - tegenover socialisme
en c r y p t o -socialisme te blijven bepleiten, en te voorkomen, zoover in haar macht
staat, dat de concentratie aan haar partij-i n t e r e s s e n - de zucht van c o û t e q u e
c o û t e nog eens eenigen tijd een onvermengd vrijzinnig kabinet op de been te kunnen
houden, de v i t a l e belangen onzer n a t i e opoffere.
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Aan M.C.B. danken wij ook een bericht, waaraan wij het volgende ontleenen:
Om hun kennis van vreemde talen te luchten gaven de leden eener
Voetbalvereeniging in een klein stadje van ons land deze den naam van C u b and
Clever!
Stond in hun woordenboek niet, dat c u b v e r a c h t e l i j k e j o n g e n o f
m e i s j e beteekent? En niet j o n g , wat zij bedoelden?
***
Te Oldenzaal plakt men (naar H.B. te W. ons mededeelt) op postpakketten een strook,
waarop staat
P o s t a m t Oldenzaal.
Naar wij vernemen, denkt het Duitsche postbestuur er over te Bentheim strooken
in te voeren met:
P o s t k a n t o o r Bentheim.
***
H.E.v.G. meldt ons, dat een banketbakkerij in de...straat te Amsterdam, opgericht
door een Nederlandschen banketbakker, haar Nederlandsche klanten op haar bestaan
opmerkzaam maakt door zich aan te dienen als
‘Patisserie hollandaise’.

Buitenland
Uit Berlijn.
Onze Afd. ‘Het Hollandsch Gezelschap’ te Berlijn heeft 31 Aug. weer feest gevierd.
Alle deelnemers waren getooid met oranje.
Na gemeenschappelijk gezang van het Wilhelmus, hield de voorzitter, de heer
Van Heusden Sr., een aanspraak. Na de begroeting wees hij erop hoe nauw het
Oranjehuis met het Volk van Nederland was verbonden, hoe vaak Oranje dit volk
heeft bijgestaan in angst en in nood, hoe deze hulp werd gewaardeerd en miskend,
doch telkens weer werd ingeroepen en Oranje ook steeds aan die roepstem gehoor
gaf. Een loot daarvan is nog in leven en in vollen bloei. Die loot is onze Koningin
Wilhelmina. Moge ze nog vele jaren bloeien tot zegen van ons Volk en van ons
dierbaar Vaderland.
Dadelijk daarop werd het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ onder begeleiding van de
‘huiskapel’, staande door allen aangeheven.
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De ‘huiskapel’ bestond voor dezen avond uit twee mandolines, viool en piano, door
de Nonnendammer-vrienden samengebracht.
Deden dus de Nonnendammers hun best, de Monnikendammers bleven niet achter,
want Klaas en Trien zongen en dansten van heb ik jou daar. Een paar Hollandsche
liederen voor tenor brachten voor enkele oogenblikken wat meer ernst in de gelederen,
doch het duurde niet lang of de uitgelatenheid was weer in vollen gang. Gedanst
werd er ook en ten slotte een telegram met gelukwensch naar H.M. gezonden.
In langen tijd waren we niet zoo jolig bij elkaar geweest, schrijft de ijverige
secretaris, de heer J. Knol.
Hij voegt er nog het volgende voorval aan toe:
‘Enkele weken geleden kwamen we op onze Woensdagbijeenkomst tot de
ontdekking, dat er in een andere zaal van het Lehrervereinshaus een 60-tal
Nederlandsche onderwijzers en onderwijzeressen was bijeengekomen.
Daar het niet aardig zou zijn als we die niet eens gingen begroeten, overvielen we
ze en stelden ons voor als leden van het A.N.V. Dat ons bezoek wel in goede aarde
viel, bleek al dadelijk doordat ons het Volkslied werd toegezongen. Daarna hadden
we het genoegen met enkelen hunner kennis te maken. Wij vernamen, dat zij een
gezelschapsreisje maakten door Duitschland. Zij hadden reeds een paar dagen in
Berlijn vertoefd en zouden den volgenden morgen vertrekken. Men was vol lof over
al het schoone en aangename van Berlijn en zeer erkentelijk voor de vriendelijke
zorg, die zij van de zijde der Berlijnsche collega's hadden ondervonden. Een dame
zei me, dat de Hollandsche kost haar toch beter beviel.’

Wilhelmina-Vereeniging te Antwerpen.
30 Aug. heeft deze vereeniging den 33sten verjaardag van onze Koningin en de
herdenking van Neêrlands herkregen 100-jarige onafhankelijkheid gevierd met een
feestavond.

Leipzig.
Door de leden dezer Afdeeling is Koninginnedag met groote geestdrift door een
feestmaaltijd gevierd.

Nederlanders in de Rijnprovincie,
Volgens de laatste volkstelling zijn in de Rijnprovincie 94.249 Nederlanders
woonachtig; deze zijn als volgt verdeeld: Aken-stad telt 4458 Nederlanders, Aken-land
met 3458 Nederlanders, Kleef, waaronder Geldern, gedeelte van Mörs en Rees met
17.353, Keulen, waaronder Coblenz, Trier, M. Gladbachland met 5857, M.
Gladbach-stad, Rheydt en Grevenbroich met 5467, Duisburg, waaronder Ruhrort,
Oberhausen, Mülheim, Hückingen, Grossenbaum en een gedeelte van Mörs en Rees
met 28.664, Düsseldorf-land, waaronder Neuss, Solingen, Remscheid en Lennep
met 4524, Düsseldorf-stad met 5031, Essen, waaronder Gelsenkirchen, Hattingen
en Recklinghausen met 6290, Crefeld-stad en land, waaronder Kempen met 7270
Nederlanders.
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Ned. toonkunst in het buitenland.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ‘Tivoli’ te Kopenhagen, Aug. 1913,
werd aldaar een muziekfeest gegeven, waarop o.m. werd uitgevoerd de Hollandsche
Rhapsodie van onzen Peter van Anrooy, de directeur der Arnhemsche
Orchestvereeniging.
Steunt eigen handel en nijverheid!

Nederland
Uit een rectorale rede.
Bij de overdracht van het rectoraat van de Amsterdamsche universiteit heeft prof.
dr. Hector Treub in zijn rede het volgende gezegd:
‘Voor zoover de promoties voor den rector begrijpelijk zijn, of laat ik liever zeggen
voor mij begrijpelijk waren, heb ik er één totaal-indruk van gekregen, n.l. dat er uit
blijkt, dat de opvoeding in de kunst van het spreken over het algemeen in Nederland
schandelijk verwaarloosd wordt. Volledigheidshalve moet ik hieraan toevoegen, dat
ik, niet slechts gedurende het afgeloopen jaar, maar ook reeds vroeger, den niet
minder sterken indruk heb gekregen, dat de Katholieke gymnasia in dit opzicht een
gunstige uitzondering maken. Wanneer wij, Nederlanders, hooren over de kunst van
het spreken, dan staan wij dadelijk klaar met iets te mompelen over “l'art de parler
sans rien dire” of over de “chin music” der Amerikanen. Wij vergeten echter maar
al te zeer, dat de kunst van spreken slechts diegene verstaat, die zijn feiten- en
argumenten-materiaal in behoorlijken logischen samenhang kan te berde brengen en
die dit doen kan in goeden, zoo het mogelijk is in sierlijken vorm.
Om op de promoties terug te komen - van de medische, zal ik zwijgen. Ware hier
een niet-medicus aan het woord, dan zou hij zeker zeggen, dat hij ook daarvan meestal
niet veel begreep en dat wat hij begreep, hem veeltijds onpasselijk maakte, al ware
het slechts wegens de hartverscheurende germanismen, die professoren en studenten
daarbij gelieven te gebruiken. Want, het moet erkend worden, al zijn de meeste
Nederlanders, professoren en zelfs professoren in de literarische faculteit niet
uitgezonderd, bijzonder slordig met het gebruik van germanismen, de Nederlandsche
medicus spant daarin verreweg de kroon.’
Wij meenen aan de goede zaak een dienst te bewijzen door dit stuk te lichten uit
een van de vijf rectorale toespraken van den geijkten derden Dinsdag in September.
Hoe velen missen er den tijd of ook den lust, zooveel lange verslagen achter elkaar
te lezen, maar hoeveel verliezen zij menigmaal daarbij!
Staan, bij voorbeeld, in hetgeen wij hier uit de rede van prof. Treub hebben
aangehaald, niet voortreffelijke opmerkingen? De kunst van spreken is inderdaad
onder ons volk niet groot. Wie in de gelegenheid is geweest in het buitenland of op
congressen vreemdelingen te hooren spreken kan, bij de vergelijking, opmerken, hoe
- met de noodige uitzonderingen - onze landgenooten te kort schieten in bondigheid,
klaarheid en in losheid van toon. Het kost hun moeite tot het onderwerp te komen.
(Geen goed Nederlander die zijn toespraak of zijn brief niet met een inleiding, en
liefst nog met een inleiding op een inleiding, begint!) Hun ernst is zwaar, hun toon
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al te zeer gedragen. Het spreken lijkt inspanning te kosten. Alweer: met de noodige
uitzonderingen.
Waar ligt het aan? Zeker niet aan de taal, die rijk en buigzaam is, en zich leent tot
juiste en scherpe uitdrukking. Is het misschien, omdat de welsprekendheid ten onzent
al te lang onder den invloed heeft verkeerd en nog verkeert van den kansel? Wij
gelooven, dat hierin inderdaad eenige verklaring ligt, maar als men b.v. van
Engelschen en Franschen op den kansel een vlotter en natuurlijker toon heeft gehoord,
ziet men de moeilijkheid slechts verplaatst. Want waarom is dan de vaderlandsche
kanselwelsprekendheid zooveel zwaarder?
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Een andere verklaring is, dat eenzelfde groote afstand die er zoo lang tusschen schrijfen spreektaal heeft gelegen en in weerwil van veel verbetering nog ligt, veelal geacht
wordt ook noodig te zijn tusschen de taal van rede of toespraak en die van het gesprek.
Verschil moet er zeker zijn, komt van zelf voort uit de stof die men stelselmatiger
behandelt dan in het gesprek, uit de talrijkheid van de toehoorders en den aard van
de gelegenheid, uit de ruimte die men met de stem vullen moet en die geen radheid
of slordigheid van spraak toelaat. Dat heeft ook invloed op woordkeus en zinsbouw.
Maar de afstand wordt doorgaans te groot genomen. De levende taal van het
dagelijksche verkeer wordt meestal ongepast, en een min of meer onnatuurlijke, of
althans den spreker ongewone, taal wordt noodig geacht. Vandaar dat de spreker,
een werktuig hanteerende, waarmede hij niet volkomen vertrouwd is, in het kleine
of het groote faalt.
Oefening is hier natuurlijk van groot belang, en dat is het waar prof. Treub het
over heeft. De kunst der welsprekendheid of, eenvoudiger, de vaardigheid om zich
juist en zuiver uit te drukken, wanneer men iets moet uitleggen - of, zonder bepaald
een rede te houden, een min of meer groote verzameling menschen moet toespreken,
- ze moet geleerd of aangekweekt en beoefend worden. En inderdaad op hoeveel
scholen - lagere, middelbare en hooge - wordt daaraan het noodige gedaan? Hoe is,
te dien opzichte, de vorming van leeraren, advokaten, predikanten zelfs?
De leerlingen van Katholieke gymnasia maken, volgens prof. Treub, een gunstige
uitzondering. Wij hooren de opmerking voor het eerst, maar verwonderen er ons niet
over, daar wij op een aangrenzend gebied een twintig jaar geleden iets dergelijks
hebben gehoord. Het gold toen de dagbladpers. Een uitnemend journalist - een liberaal
- man van groote kennis en een stylist van de bovenste plank, wien daarom de lezing
van kranten, waarin zooveel onbeholpens en slordigs en leelijks staat, dagelijks
ergernis gaf, zei dat er over het geheel in de Katholieke bladen zooveel zuiverder en
schooner Hollandsch werd geschreven. De verklaring lag, zoo vermoedde hij, hierin,
dat de Katholieke geestelijken, die veelal in de Katholieke bladen schrijven of ze
leiden, op de seminariën terdege en naar behooren in hun moedertaal geschoold
worden.
Bij zoo'n opvatting nu van wat aan de moedertaal toekomt, van de verplichting,
die aan iederen ontwikkelden landgenoot moest worden opgelegd, om zuiver
Hollandsch te kunnen schrijven, past de zorg aan het spreken besteed. De rederijkerij
is door een vroeger geslacht bij ons in ongunst gebracht, maar de rhetorica diende
op onze scholen algemeen in eere hersteld te worden.
Wij hadden eens gelegenheid over dit onderwerp te spreken met een Engelschman,
die den toestand bij ons kende. Wij gaven er onze verwondering over te kennen, dat,
naar het ons uit de lezing van Engelsche bladen en tijdschriften was toegeschenen,
de Engelschen gemiddeld zooveel beter schreven dan wij Nederlanders. Natuurlijk
doen wij dat, zei de Engelschman, maar wij leeren het ook op school, gij niet.
Stijloefening, leeren schrijven, dat is op onze scholen een van de voornaamste dingen.
En zoo men geleerd heeft zich vlot, zonder omhaal en juist op papier uit te drukken,
is een van de grootste bezwaren voor het behoorlijk spreken in het publiek al
opgeheven.
Een deugdelijke beoefening van de rhetorica zal tevens helpen in den strijd tegen
dat andere euvel waarover prof. Treub klaagt: de onzuiverheid van het Hollandsch,
tegenwoordig vooral de verduitsching van onze taal. Dat in de geleerde wereld vooral
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de medici zondigen is bekend. De reden, dat er zooveel tegen de zuiverheid van onze
taal wordt gezondigd, ligt ten slotte in gebrekkige kennis van of liever in het
gebrekkige meesterschap over onze eigen taal bij de meesten onzer, en dat het vooral
germanismen zijn die onze taal ontsieren ligt in de toenemende handelsbetrekkingen
tusschen de twee landen en in de verwantschap tusschen de twee talen. Die
verwantschap maakt het ook voor de meesten lichter een Duitsch boek te lezen, dan
een Fransch of Engelsch. Hetgeen zelfs bij sommige geleerden en in het algemeen
bij menschen van studie ten deele de voorkeur voor Duitsche wetenschap verklaart.
Waarbij komt, dat de plechtstatigheid, waarmede veelal de Duitsche wetenschap zich
aanbiedt, over het geheel beter past bij de vaderlandsche opvatting van den vorm,
waarin al wat degelijk is zich moet voordoen.
Ja, die germanismen bij geleerd en ongeleerd, tegenwoordig! Huldigen wij prof.
Treub om zijn afkeurend woord, dat onder zijn collega's medici niet zonder invloed
moge blijven!
En huldigen wij dan ook den geestigen Charivarius, die wekelijks in de
Amsterdammer de verbasting van ons schoone Hollandsch in de pers en dan vooral
de germanismen hekelt. Wie zou hem, om zijn speurzin, zijn fijn gevoel voor onze
taal en het goede werk dat hij doet niet van harte vergeven, dat hij een enkele maal
wel als germanisme aanduidt wat het niet is?

Naar aanleiding van een roeiwedstrijd.
Laatst kwam ons in een Duitsch blad een verslag van een roeiwedstrijd onder de
oogen, waarin ons iets trof. Het was een wedstrijd om het kampioenschap van Europa,
op het eind van Augustus gehouden te Gent. Daaraan namen deel Nederlanders,
Belgen, Franschen, Italianen, Duitschers, Zwitsers en Hongaren. Slechts de
Engelschen ontbraken, merkte het blad op, anders was er de keur van de Europeesche
roeiers bijeen.
Behooren onze landgenooten nog tot die keur? Een jaar of dertig geleden, en nog
later, zeker wel. Maar de liefhebberij is er niet op vooruitgegaan, en andere landen
streefden ons voorbij. Bekend is de uitroep van den Engelschman, oud roeier van
Cambridge of Oxford, die in ons land al die vaarten en plassen zag en zoo weinig
door roeiers gebruikt, ‘Wat een verspilling van water!’ zei hij.
De vreemdeling wist wel niet, dat er steden zijn, waaromheen het water te
kwalijkgeurend is om er op te roeien, maar hij heeft gelijk; wij maken van de
gelegenheid die ons waterland zoo overvloedig biedt, een poover gebruik. Andere
sport trekt meer aan.
Jammer! Want wie kent er ons land, die het ook niet van zijn rivieren en vaarten
en meren heeft bezien! En hoe weinig is er, als gezonde sport, te vergelijken met het
roeien, dat immers, goed beoefend, de medewerking van het geheele lichaam vergt
en dus het geheele lichaam ontwikkelt en staalt!
Maar dit was het eigenlijk niet wat ons op het eerste gezicht bij het lezen van het
Duitsche verslag van dien roeiwedstrijd trof. Wat ons trof was van minder belang,
maar kenmerkend weer voor een vaderlandsche onverschilligheid op ander gebied.
In het Duitsche verslag stonden, blijkbaar uit het officieele program overgenomen,
de Belgische en Fransche roeivereenigingen, die aan den wedstrijd deelnamen, met
hun Franschen naam genoemd, de Duitsche met hun Duitschen naam, de Zwitsersche
met hun Duitschen (uit Zürich) of Franschen (uit Genève), de Italiaansche met hun
Italiaanschen naam, de Hollandsche hadden hun naam in het Fransch vertaald!
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Het is waar, ook het Hongaarsche Verbond van Roeivereenigingen had zijn naam
in het Fransch overgezet, vermoedelijk uit de overweging, dat men in België het
Hongaarsch niet zou verstaan. De Hongaren zijn anders op hun taal fel genoeg! Maar
dat de Nederlandsche vereenigingen weer hun taal wegmoffelden; nog wel op een
wedstrijd in België!
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De Nederlandsche Koopvaardijvloot in 1913.
Het Aug.-nr. van Neerlandia was voor een deel gewijd aan de Historische Afdeeling
der E.N.T.O.S.; hier willen we nog een enkel woord zeggen over de Afdeeling der
hedendaagsche koopvaardijvloot en wel naar aanleiding van een werkje dat onder
bovenstaanden titel verschenen is bij Ipenbuur & Van Seldam te Amsterdam en met
woord en beeld de groote beteekenis onzer huidige scheepsbouw en scheepvaart
aantoont. Men leert er uit dat Nederland met betrekking tot de tonnenmaat der stoomen
zeilvloten onder de zeevarende naties de a c h t s t e plaats inneemt (in verhouding
tot zijn bevolking

Mailboot ‘Prinses Juliana’, 8055 Br. R.T., gebouwd in 1910.

den v i j f d e n rang), hoeveel kapitaal er in onze scheepvaart zit, welke takken van
nijverheid er mee gebaat zijn en er door bloeien, hoe groot het aantal Nederlanders
is dat er een bestaan in vindt. De historische ontwikkeling, technische beschouwingen,
de kleine zeilvaart, onze wereldberoemde zeesleepvaart, de reederijen, de vrachtvaart
en nog zooveel meer worden zaakrijk in dit werkje behandeld.

Onze kunstenaars.
Bij de opening van het Vredespaleis hebben vreemdelingen veel vleiends van onze
landgenooten gezegd. Maar geen hulde lijkt oprechter gemeend en beter verdiend
dan de lof dien de heer Cordonnier, de Franschman die het oorspronkelijke
Vredespaleis ontwierp, onze kunstenaars toebracht.
Hij sprak dien lof niet uit bij een of andere plechtigheid, maar bij een ongezochte
gelegenheid, op een dag toen een aantal Nederlandsche journalisten het gebouw
inwendig kwamen bezien. Er werden geen redevoeringen gehouden, er was niets
officieels aan het bezoek, maar de heer Cordonnier had behoefte de heeren eens te
zeggen - hij verwachtte vermoedelijk dat zij het verder zouden zeggen - dat hij ten
hoogste was ingenomen met het werk van de Nederlandsche kunstenaars, die het
Vredespaleis hadden helpen optrekken en versieren. Zij doen voor geen kunstenaars
ter wereld onder, voegde hij er bij.
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Uit den mond van een uitnemend vakman als de heer Cordonnier in alle geval is,
is dat een lof, die onze kunstenaars eert. Zij komen in de onderdeelen van het Paleis
dan ook voortreffelijk uit.

Nederland op zijn best.
In een te Belgrado, de hoofdstad van Servië, verschijnend blad, komt een
huldebetuiging van militairen voor aan doktoren en leden der Holl. ambulance,
waaruit dit zinnetje door Neerlandia met ingenomenheid wordt overgenomen: ‘Nog
nooit hebben wij het gezien dat in zoo'n korten tijd zwaar gewonden genezen werden
en zeker is in geen ander hospitaal de verpleging en verzorging zoo goed als hier.’
- Aan Prof. Lorentz te Haarlem is door de Universiteit van Birmingham het
eeredoctoraat verleend.
- Prof. J. Kraus zal dit najaar op uitnoodiging der Peruaansche Regeering naar Callao
vertrekken voor de havenwerken aldaar; de heer M.J. Goedhart, civiel-ingenieur is
reeds vooruitgegaan.
- Het muziekkorps der Kessels' Ned. Kon. Fabriek van Muziekinstrumenten te Tilburg,
heeft in Aug. j.l. in wedstrijden te Châlons sur Marne en Rouaan 3 eerste en 3 tweede
prijzen behaald in de hoogste afdeelingen.
- De directeur-generaal van landbouw te Buenos-Aires is door de Regeering dier
Argentijnsche provincie belast met de bestudeering van den wegenaanleg en de
veefokkerij in Nederland.
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- De Noord-Hollandsche vaars Nelly III, No. 5332 N.R.S., is aangekocht voor Japan
voor de sonr van f 1000.-. Hollandsch vee is tegenwoordig in Japan zeer gewild.

Van de Afdeelingen.
Alkmaar.
Woensdag 17 Sept. vergastte de Afdeeling Alkmaar de inwoners der stad op een
N e d e r l . L i e d e r e n a v o n d buiten in Den Hout, door de zangvereeniging Nieuw
Leven en het mannenkoor Orpheus, onder leiding van den heer Lindeboom. Het doel
was, te doen hooren hoeveel mooie liederen onze eigen taal heeft opgeleverd, en te
doen inzien hoe noodig het is, en hoe verkeerd, aan slechtbegrepen buitenlandsche
muziek vaak de voorkeur te geven boven onze eigen nationale kunst. Het bewijs is
geleverd, dat onze taal, wanneer zij maar duidelijk en zuiver wordt uitgesproken in
welluidendheid en geschiktheid om gezongen te worden volstrekt niet achter staat
bij welke vreemde taal ook.
De poging van de Alkmaarsche Afdeeling is uitstekend geslaagd.

Den Haag (Jongel.-Afd.).
Onder leiding van mej. C.M. Stuten en den heer Dr. M.A. van Weel, bestuursleden
van de Burger-Afdeeling 's-Gravenhage, brachten een 14-tal jongelieden van de
Haagsche Jongel.-Afd., van 19-23 Aug. een b e z o e k a a n V l a a n d e r e n . O.a.
werden daar bezocht de steden Antwerpen, Brugge en Gent, waar de
Noord-Nederlanders werden rondgeleid door de heeren Rudelsheim en Daled en
mej. De Guchtenaere met de Gentsche Jongel.-Afdeeling.
Dank zij de goede leiding en de hartelijke ontvangst in Vlaanderen, zullen deze
leerrijke dagen zeker een aangename herinnering voor de Haagsche jongelieden
blijven.

Haarlem.
Deze Afdeeling heeft een plan ontworpen voor de stichting van een
H i l d e b r a n d t -g e d e n k t e e k e n .
Een groot nationaal comité zal worden gevormd, dat een vrije prijsvraag zal
uitschrijven om een gedenkteeken in of bij Haarlem te plaatsen, in overeenstemming
met Haarlem's Gemeentebestuur. Men wil in de jury een beeldhouwer, een
tuin-architect, een schilder en een letterkundige benoemen. Tenminste drie leden van
het Afdeelingsbestuur zullen van het groote comité deel uitmaken.

Vlaanderen
Hoe lang nog?
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Het gaat er plezierig toe in ons gezegend landje sedert eenigen tijd! Wanneer
Vlamingen, terecht verontwaardigd over de vernederingen die hun in hun eigen stad
door verfranschte landgenooten worden aangedaan, daartegen luide hun stem
verheffen, dan zendt men politiehonden op hen af en mishandelt men hen. En wanneer
Vlamingen, te midden van hun Waalsche broeders (?) gevestigd, bij de blijde intrede
van den Koning te Bergen op 10 Sept. j.l. aan hun koningsgezinde en vaderlandsche
gevoelens uiting geven in hun eigen taal door toe roepen: ‘Leve de Koning! Leve
België!’, dan worden zij door die broeders mishandeld en hun vaandel in stukken
gescheurd.
Ziedaar twee feiten welke kenschetsend zijn voor de toestanden die in ons land
heerschen. Het is aan de Vlamingen niet toegelaten, bij straf van slagen, om zich in
Vlaanderen of in Wallonië als Vlamingen te gedragen. In Vlaanderen moeten zij hun
rechtmatige verontwaardiging, in Wallonië hun taal in hun zak steken. En het eenige
wat hun niet ten kwade wordt geduid, is, dat zij deemoedig hun rug buigen in een
slaafsche houding en zwijgen.
Goedzakkige, erger dan goedzakkige nog, laffe Vlamingen, hoe lang zult gij al
die beleedigingen nog verdragen? Of vindt gij dat het nog niet genoeg geweest is?
Weet gij wat Uw plicht geweest was, toen men U dien nieuwen smaad aandeed,
indien gij werkelijk een volk met karakter waart? Uw plicht zou het geweest zijn,
dat gij allen, zonder onderscheid van stand, geloof of denkwijze, als één man, geheel
spontaan, op straat gekomen waart in alle steden en dorpen van Vlaanderen en U
vereenigd hadt tot een machtige betooging, en daarboven zou weergalmd hebben de
kreet van den te lang getergden slaaf, die eindelijk tot het besef van zijn
menschwaardigheid zou gekomen zijn. Misschien zouden op Uw tocht door de straten
en langs de pleinen Uw geluiden van verontwaardiging zoo sterk tegen de deuren en
de ruiten van Uw vijanden gebeukt hebben, dat sommige zouden opengesprongen
of rinkinkelend gebroken zijn. Misschien zou men nogmaals getracht hebben U met
honden of met sabelslagen in bedwang te houden, maar gij zelf zoudt die honden
gemuilband en die sabels terug in haar scheeden gestoken hebben. En van dat
oogenblik af zoudt gij de meesters in Uw eigen land geweest zijn, in plaats van de
knechten, en zoudt gij U niet meer hebben laten honen door Uw talrijke vijanden,
die U voortdurend tergen en uitdagen, zonder dat gij ook maar even in verzet komt.
Ja, gij zijt een tot lafheid toe verduldig volk! Sedert dertig jaar bestaat er een wet
op het gebruik van het Nederlandsch in het middelbaar onderwijs. Die wet wordt
slechts heel onvolledig toegepast; en gij roert niet!
Sedert vijf en dertig jaar bestaat er een wet op het gebruik van het Nederlandsch
in bestuurszaken. Die wet wordt slechts heel onvolledig toegepast; en gij roert niet!
Er bestaan wetten op het gebruik van het Nederlandsch in rechterlijke zaken. Die
wetten zijn heel onvolkomen; niet toepasselijk op burgerlijke en handelsgedingen.
Gij weet het, maar gij roert niet!
Te Brussel zijn in de school voor achterlijke kinderen 90% Vlamingen tegen 10%
Walen, het gevolg van het onzinnige onderwijsstelsel in die stad, waardoor de echt
Vlaamsche kinderen in het Fransch worden opgeleid. Gij staat toe, dat men die
misdaad aan Uw kinderen pleegt, dat men jonge geesten vermoordt, dat men talrijke
kleinen onbekwaam maakt om den strijd voor het bestaan te strijden zooals het
behoort. En gij roert niet!
Te Brussel ook heeft een vreemdeling, een Engelschman, voor eenige jaren
bevonden, dat de werkman uit de hoofdstad de slechtste is van heel België, wat
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vakkennis en bekwaamheid betreft; het gevolg van het eentalig Fransche
vakonderwijs, dat hem verstrekt wordt. Gij weet het en gij roert niet!
Bijna al de meisjesscholen, zoowel de openbare als de vrije, op weinige
uitzonderingen na, zijn op Fransche leest geschoeid. Gij weet dat daar de geesten
gevormd worden van haar, die de toekomstige moeders van Uw kinderen zullen zijn,
die zoo een groote macht op de voel- en denkwijze van die kinderen zullen uitoefenen;
die geroepen zullen zijn om onwillekeurig liefde voor een volk, voor de taal van dat
volk, voor de beschaving van dat volk in te boezemen. Gij weet dat in de meeste
gevallen noch Vlaanderen, noch zijn bevolking, noch zijn taal, noch zijn beschaving
door die moeders onder de aandacht van haar kinderen zullen gebracht worden; gij
weet dat aldus geslacht op geslacht voor Vlaanderen verloren gaat. En gij roert niet!
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Een van Uw Waalsche broeders, Professor Wilmotte, ontkent U het recht om
vaderlandslievende Belgen te zijn, en beschouwt het geven van een Fransche
opvoeding aan jonge Vlamingen als een soort reinigingsmethode; hij zegt dat in het
Vlaamsche Gent, en gij jaagt hem de stad van Artevelde niet uit.
Vooruitziende geesten hadden, bij de nieuwe legerwet, gezegd dat het eenige
middel om den Vlamingen recht te laten wedervaren, de splitsing in Vlaamsche en
Waalsche regimenten zou zijn. Die bepaling werd niet aangenomen; een veel minder
radicale maatregel vond evenmin genade in de oogen van 's lands regeering. Gij
werdt in den steek gelaten door Uw eigen zoogezegde vertegenwoordigers; zij
deinsden er voor terug, omdat de Kabinetsquaestie gesteld werd. En gij hadt den
moed niet om te zeggen: dat men de Kabinetsquaestie stelle, maar gij zult voor de
Vlaamsche en Waalsche regimenten stemmen. Indien dit gebeurd was, dan zou de
Vlaamsche zaak in eens vijftig jaar vooruitgekomen zijn. Het is niet geschied en in
het leger worden de Vlamingen behandeld zooals voorheen en, ondanks de wet op
het gebruik van het Nederlandsch, die werd aangenomen, zal men voortgaan de
Vlaamsche soldaten als vreemdelingen te behandelen. En nogmaals roert gij niet!
In den laatsten tijd hebben Uw vijanden de theorie verkondigd, dat er in ons land
geen taalgelijkheid, maar wel taalvrijheid moet bestaan, wat in de practijk wil zeggen:
vrijheid voor het Fransch om in heel België te heerschen, terwijl het Nederlandsch
slechts geduld zou worden, waar het niet anders kan, maar liefst zoo min mogelijk.
Dat was tot nog toe wel feitelijk zoo; doch nu wil men er een theorie van maken, om
toe te laten dat Vlaanderen in handen blijft van de Franschgezinden.
Al te tragisch zullen wij het niet opvatten, want wij hopen wel, dat gij toch eenmaal
zooveel besef zult krijgen, om het zoover te brengen, dat de toestanden in Vlaanderen
van dien aard zullen worden, dat niemand in staat zal zijn er zich te vestigen, wanneer
hij niet uitstekend onze taal kent.
Alvorens daartoe te kunnen komen, moet gij zelf eerbied voor Uw taal hebben;
moet gij zelf eischen, dat zij overal gebruikt wordt in het openbaar zoowel als in het
dagelijksch leven. En dat doet gij niet, neen, waarlijk dat doet gij niet. Gij zijt te
onverschillig en gij zoudt goed doen U aan de Waalsche broeders te spiegelen.
Hoe lang nog?

Vlaamsche Volkskracht.
Het blijvende Feestpaleis der Gentsche Wereldtentoonstelling, dat in het voorjaar
praalde met een ongekende bloemen- en plantenweelde, heeft Zondag 21 Sept.
geëchood van het gejuich en gejubel uit 20.000 Vlaamsche en Nederlandsche kelen
om het weergaloos pleidooi voor 't goed recht van het Vlaamsche volksbestaan.
Het Nederlandsch was, ondanks afgedwongen beloften, op de Wereldtentoonstelling
in de Vlaamsche stad Gent gehoond, zijn verdedigers waren mishandeld. De
Vlamingen hebben dien gedenkwaardigen Zondag een schoone wraak genomen.
Ter gelegenheid van het drievoudig Vlaamsch wetenschappelijk Congres der
geneeskundigen, natuurvorschers, rechtsgeleerden, geschiedkundigen en
taalbeoefenaren, waarvoor zich 1800 geletterden hadden doen inschrijven en dat
weer getoond heeft Vlaanderen's eigen kultuur en geestelijke ontwikkeling, dat ook
den moed heeft gehad de ontvangst en subsidie van een partijdig handelend
Gemeentebestuur te weigeren, hebben twee eenvoudige stoere werkers in de
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Vlaamsche Beweging, de heeren Hyppoliet Meert en Alfons Sevens een driedaagsch
Vlaamsch Muziekfeest ingericht, dat een overzicht gaf van het werk der levende
Vlaamsche toondichters, die meest zelf hun werk leidden; een feest dat besloten is
met de machtige uitvoering van Benoit's muzikaal heldendicht D e S c h e l d e , onder
leiding van Gent's conservatoriumbestuurder Emile Mathieu en met medewerking
van 1500 uitvoerders; een puik van zangeressen, zangers en muzikanten. De Schelde,
Vlaanderen's levenswekkende en -onderhoudende hartader hebben we er in voelen
kloppen; de stoere kerels, de geduchte klauwaarts en de witte kaproenen hebben we
zien verrijzen, toen Artevelde het doodenhulsel afwierp; de verwaten Leliaarts zien
deinzen en bezwijken, het Wilhelmus en het Lied der Vlamingen zich broederlijk
hooren ineenstrengelen tot een juichend koor van stambewuste eendracht.
Ongeveer twintigduizend menschen van Nederlandschen stam: geestelijken en
wereldlijken, geleerden en eenvoudigen van geest, rijken en armen, vrouwen en
mannen, grijsaards en kinderen hebben in ontroerende aandacht geluisterd naar die
schildering van Vlaanderen's onverwoestbaar ideaal, allen beheerscht door één gevoel
van saamhoorigheid, van eerbied voor 't verleden, van liefde voor de moedertaal, dat
zich indrukwekkend uitte na elk der drie gedeelten van Benoit's meesterlijk oratorium.
Nimmer heb ik overweldigender uiting van geestdrift der massa gezien, dan nadat
Dr. Borms van Antwerpen met een stem als Klokke Roeland de onafzienbare menigte
opriep om de beide inrichters te huldigen, wien het gelukt was zulk een grootsche
betooging te doen slagen, die den ontheiligden grond weer hebben gewijd, die omdat
mannen als Van Cauwelaert, Franck en Huysmans ter plaatse niet mochten getuigen,
de stemmen hebben doen spreken van Benoit, Artevelde en Willem van Oranje. En
wijl hij de palmen der hulde breed deed uitwuiven sprak hij: De Vlaamsche Beweging
is geen beweging van haat, maar van liefde; zij wil het gansche Vlaamsche volk
gelukkig maken.
Toen was het één trillende, veelvoudig weerkaatste jubel, één gewuif boven de
deinende hoofdenzee.
Voor den aanvang was er nog zulk een oogenblik van huldiging geweest voor een
ziener van zijn volk. 't Was toen een grijze Eerwaarde, weer herrezen uit zijn laatste
ziekte, binnen kwam, en een spontaan ‘Leve Verriest’ door de wijde zaal galmde,
toen de aan Rodenbach ontleende herkenningskreet ‘Vliegt de blauwvoet?’
beantwoord werd van verre en nabij door ‘Storm op Zee’.
Voor een volk, dat in zoo grooten getale uit alle oorden van zijn gebied opkomt,
om zóó te getuigen van zijn stamgevoel, dat strijdt met zooveel edeler wapenen dan
de vijand: met eigen taal en eigen toon, met eigen wetenschap en eigen kunst, moet
in het eind, als 't maar steeds eendrachtig en ernstig wil, de zege zijn weggelegd.
21 Sept. 1913 zal als een gebeurtenis, als een daad van groote beteekenis worden
geboekt in de ontwikkelingsgeschiedenis der Vlaamsche Beweging, evenals de
Vlaamsche Kunstdag te Gent Juli 1911 en de huldiging van Pastoor Verriest op 17
Aug. 1913 te Ingoyghem.
Laat het Vlaamsche volk zich die beste oogenblikken van zijn bestaan herinneren,
als het mocht weifelen in de dagen van strijd, die volgen.
D o r d r e c h t , Sept. 1913.
C. VAN SON.
Nederlanders en Stamverwanten,
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Bevordert de Vlaamsche Beweging door in Vlaanderen Nederlandsch
te spreken en in Uw briefwisseling met Vlaanderen het Nederlandsch te
gebruiken.
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Ons lied*).
Getoonzet voor de ‘Liederavonden voor het Volk’ van den Antwerpschen Tak van
het A.N.V. en opgedragen aan hun leider, den heer Nand Reynaers.
Woorden van W i l l e m d e B o m .
Muziek van J o r i s d e B o m .
Gaande
1. Ons lied ruischt zacht en
in - nig in werk - plaats en in woon. Of zendt door bosch en
vel - den, zyn op - ge - wek - ten toon. 1 2 3 4 Wij
2. 't Ver - groot en steunt ons
werk - lust, 'tis bal - sem voor 'tge - moed, 'tver - hoogt ons le - vens vreug - de 'tbaart wils - kracht, fris - chen moed. Wij
3. Het stort in ie - ders
bor - ste, de vlam van 'tVlaamsch ge-voel, door - gloeit met eed len
geest - drift, de zie - len lauw en koel Wij
4. Wij voe - len Vlaan - drens
har - te, in on - zen boe - zem slaan: Zijn vreug-de wekt ons
jui - chen, zijn wee - moed trekt ons aan. Wij
1. 2. 3. 4. zijn de zan - gers scha - re Van 'tNe - der - landsch Ver1. 2. 3. 4. bond, die 'tVlaamsche lied steeds hul - digt, 't weer 1. 2. 3. 4. klin - ken doet in 't rond Die 'tvlaamsche lied steeds
1. 2. 3. 4 hul - digt 'tweer - klin - ken doet in 't rond 5. Als Vlaandren zal her vat - ten, zich zel - ven, ras be - wust, slechts dán daagt in den
lan - de, de tijd van heil en rust. 5 Dan
5 zal de zan - gers scha - re van 'tNe - der - landsch Verbond,
5. een juichkreet op doen sty - gen, die
5. galmt heel vlaan - dren rond! Een juichkreet op doen
5. sty - gen, die galmt heel Vlaan - dren rond! -

*) De volledige uitgave - met klavierbegeleiding - van dit lied, dat waarschijnlijk in andere
Takken van het A.N.V. even gretig zal gezongen worden als te Antwerpen, is verschenen
bij de uitgeversfirma Janssens, Carnotstraat 147 te Antwerpen, en aldaar verkrijgbaar voor
fr. 1 - per exemplaar.
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Uit onze Takken.
A a l s t . 9 Juni had een feestzitting plaats, ingericht door de Letterk. en Welensch.
Afd. Het programma bestond uit een merkwaardige voordracht over Helden en
Heldenvereering door den heer Joris Fassotte, alsmede uit een gepaste omlijsting
van muziek, zang en deklamatie. Mejuffrouwen Lucie Haven, Louise Pletinckx,
Emma Eemans, Euphrasie van Mulders, Naïda Cornelis en de heer Emiel van Lierde,
bekwamen veel bijval.
A n t w e r p e n . 5 Juli hield de Tak een algem. vergadering waarop o.a. Mr. E. Wildiers
een bespreking inleidde over ‘Verlamming door tweetaligheid’, waardoor hij bewees
dat de verfransching van Vlaanderen geen uitslag heeft opgeleverd en dat
tweetaligheid, die eigenlijk geentaligheid is, als een onmogelijkheid moet worden
beschouwd. In den strijd tusschen twee talen moet een van beide op den duur de
overhand behouden. De taal is in harmonie met het menschelijk organisme, en het
is onmogelijk aan den Vlaming twee zielen, een Vlaamsche en een Fransche, op te
dringen; daarom zal tweetaligheid in Vlaanderen alle cultuur, alle hooger geestesleven
dooden. In heel de Vlaamsche samenleving doen zich de noodlottige gevolgen van
die tweetaligheid gevoelen. Daarom is eentaligheid noodzakelijk, wat natuurlijk de
studie van vreemde talen volstrekt niet uitsluit.
Aan de bespreking die daarop volgde namen de heeren Pol de Mont, F. Peeters,
Mr. N. Gunzburg, Roodschild, J. Hellemans e.a. deel.
- De Afd. Liederavonden verleende haar medewerking ter gelegenheid van de
Guldensporenviering door een openbare uitvoering van liederen op een der pleinen
van de stad. Ook bij het nationale feest van 21 Juli trad zij, zooals vorige jaren, op
bij den prijskamp van volksliederen in de Vlaamsche Opera.
G e n t . Jongelieden-Afdeeling. Door de leden werden verschillende voordrachten
gehouden: Van Ghendt sprak over ‘Luchtvaart’; M. van Vlaenderen over ‘Folklore’;
G. Smeesters over ‘Het moderne drama’ en Van Kenhove over ‘Geschiedenis’. De
verdere werkzaamheden bestonden uit besprekingen van huishoudelijken aard, zang,
muziek en voordrachten. Dat alles tot spijt van wie 't benijdt; want tegenwerking
blijft de Afdeeling niet gespaard.
N i n o v e . In Maart hield de heer Franz de Backer eene voorlezing uit eigen werk.
Die jonge schrijver van Dendermonde oogstte veel bijval, vooral met zijn schetsjes
uit De Kinderwereld.
Op de Mei-vergadering sprak de schrijver over Hugo Verriest en de
Verriest-viering. De Tak sloot zich bij de viering aan.
In Juni trad als spreker op de heer advokaat J. de Clercq, met het onderwerp: ‘Een
overzicht over onze Taalwetten’.
In Juli hield de heer Maurits Steenhaut een lezing over Gezelle en zijn werken en
op 21 Juli handelde de heer B. Maes, van Gent, over den ‘H o o g e s c h o o l d a g ’.
Hartelijke dank weze hier gebracht aan de heeren P. en Th. de Grijse, Van den
Abeele, Cornelis en Wachtelaer, die aan den Tak een prachtige geelzijden vlag
schonken.
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Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van P. Cool, Officier van Gezondheid N. O.-I.; H.
Enno van Gelder, Amsterdam; Greta Prins, Dordrecht.
H. MEERT,
Secretaris van Groep België.
Spiegelstraat 20, Gent.

Oost-Indië.
Tropisch Nederland No. 7 en No. 8.
Belangrijke artikelen in nummer 7 zijn die, welke onder de rubriek I n d i s c h e
b e l a n g e n beschouwingen bevatten over het I n l a n d s c h v o l k s o n d e r w i j s
en het A m b a c h t s o n d e r w i j s v o o r I n l a n d e r s . Het eerste behelst eene
aanbeveling van de desaschool, waar tevens landbouwonderwijs wordt gegeven en
vestigt de aandacht op het schooltype, dat op de Gouvernements-Kina-onderneming
te Tjinjiroean bij Bandoeng is aangenomen; een paar afbeeldingen geven een beeld
van de leerlingen en hun werkzaamheden. In het tweede artikel worden besproken
de plannen tot het oprichten van kleine ambachtsscholen in de middelpunten van
inlandsche nijverheid voor kinderen, die lager onderwijs genoten hebben; die scholen
zouden moeten staan onder leiding van een Europeesch ambachtsonderwijzer met
inlandsche hulp.
Onder het hoofd M o e i e l i j k N e d e r l a n d s c h tracht v.E. in No. 7 te betoogen
dat de ondervinding nu wel geleerd heeft, dat onze taal voor de inlanders niet de
moeielijkheden heeft, welke anderen daarin zien, en meent dat 't niet noodig is ‘de
vereenvoudigde’ daarvoor te hulp te roepen. J. van Distel toont zich in No. 8 niet
afkeerig van die spelling, mits zij ook in ambtelijke briefwisseling zou mogen gevolgd
worden en merkt verder op dat de vereenvoudigde s p e l l i n g geen invloed op de
g e s p r o k e n t a a l zal hebben. Uit een naschrift van v.E. blijkt dat de opmerkingen
van J.v.D. maar weinig wijziging in v. E's ongunstige meening over de
vereenvoudigde brachten.
N.N.S. vond in de eeuwfeest-herinneringsdagen aanleiding een schets van
D a e n d e l s als bestuurder en als mensch te geven. Door middel van een brief van
Jack. Slijmering aan Cosm. Droogstoppel wordt het veelvuldig g e b r u i k v a n
v r e e m d e w o o r d e n en uitdrukkingen gehekeld. Verder treffen wij aan in No. 7
de gewone rubrieken M a a n d o v e r z i c h t van Uitkijk en Va n d e l e e s t a f e l ,
benevens een verslag - reeds in Aug.-Neerlandia-nr. opgenomen - en eenige
mededeelingen U i t d e G r o e p .
In No. 8 heeft ‘Nederlander’ onder het hoofd I n d i s c h e b e l a n g e n het over
g e b r e k a a n w e r k k r a c h t e n ; daarbij wordt er aan het ‘vrij zwaar gesubsidieerde
Informatiebureau van de Vereeniging Oost en West’ een verwijt van gemaakt dat er
niet erg ijverig aan de propaganda wordt gewerkt; drie boekjes zouden er pas
verschenen zijn; ter geruststelling van ‘Nederlander’ kan worden vastgesteld, dat er
reeds acht boekjes en daaronder voor ingenieurs, houtvesters en onderwijzers
verschenen; in opvolgende Neerlandia-nrs. werd van het uitkomen dier
propagandaboekjes melding gemaakt.
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Z. Stokvis getuigt met ingenomenheid over de N e d e r l a n d s c h e l e e r g a n g e n
v o o r i n l a n d e r s door de Afdeeling Buitenzorg gesticht en onderhouden.
De rubriek K u n s t e n We t e n s c h a p p e n , in No. 8 ruim vier bladzijden
beslaande, bevat o.a. een beknopt overzicht van de Z u i d p o o l v a a r t e n , naar
aanleiding eener voordracht door den heer Van Waterschoot van der Gracht over
een dier tochten - waaraan hij zelf deel nam - gehouden; verder een bericht over een
zang-uitvoering, een gedicht en de bespreking van een nieuw Fransch tooneelstuk.
Onder O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n treffen wij 't een en ander aan over de
E.N.T.O.S.
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Onder U i t d e G r o e p wordt melding gemaakt van een voor de Afdeeling Batavia
gehouden voordracht - de bovenbedoelde - en van een programma van
werkzaamheden van de Afdeeling Buitenzorg.
Het gewone M a a n d o v e r z i c h t , ditmaal van Wachter en Va n d e L e e s t a f e l
besluiten het nummer.
R.v.I. eindelijk geeft in een hoofdartikel een overzicht van hetgeen in h e t
I n d i s c h o n t w e r p v o o r d e b e g r o o t i n g v a n 1914 voor het A.N.V. van
belang is. Uit hoofde van het nut en de practische strekking volgt hier aan de hand
van dat artikel, een beknopt overzicht van die uit Indië gedane voorstellen.
Het stichten eener instelling voor bestuursstudiën voor de opleiding van
civiel-gezaghebbers, bureauambtenaren en hoogere inlandsche ambtenaren, ter
vervanging van de opgeheven afdeeling T.-, L.- en V.-kunde van N.I. van het
Gymnasium Willem III te Batavia (afdeeling B.).
Plannen tot verbetering van het Inlandsch onderwijs; de desascholen en de
inlandsche scholen der 2de klasse zullen te beschouwen zijn als de volksscholen;
een verbeterde inlandsche school der 1ste klasse, die genoemd zal worden
Hollandsch-Inlandsche school, bestemd voor hen, die verder willen gaan, zal
aansluiting hebben aan de M.U.L. O.-cursussen voor Europeesche en Inlandsche
leerlingen, van welke cursussen de Inlanders overgaan naar de vakscholen voor
ambtenaar, arts en rechtskundige.
Door een en ander zal de onderwijsbegrooting met ongeveer een millioen per jaar
stijgen.
Verder wordt een subsidieregeling voorgesteld voor de scholen voor Inlandsche
meisjes, waardoor bereikt kan worden dat een aanzienlijk aantal Inlandsche meisjes
onderwijs ontvangt.
Door uitbreiding van het aantal landbouwleeraren en door het oprichten van kleine
ambachtsscholen voor Inlanders zullen de landbouw en de ambachten ten platte lande
gebaat worden.
Dat ten slotte gelden werden aangevraagd voor het bevorderen van het huwelijk
onder de mindere militairen, doet naar R.v.I. hoopt de kansen vermeerderen, dat uit
de soldaten-kinderen, nuttige burgers zullen groeien.

Indische ingenieurs.
Van hetzelfde Verbondslid in Nederl. Indië, dat ons tot het schrijven van het artikeltje
‘B u i t e n l a n d e r s i n N.I. S t a a t s d i e n s t ’, zie blz. 135, Juni-Neerl.-nr., bracht,
wordt ons toegezonden een stukje overgenomen uit de mail-uitgave der N.R. Ct. van
14 Juli j.l., luidende:
‘Overigens kan ik mededeelen dat de Indische ingenieurs verschillende grieven
hebben. Een der h o o f d g r i e v e n is... dat er ingenieurs uit 't buitenland worden
aangesteld. Ik geloof dat als de omstandigheden anders worden de jongelui uit Delft
wel zullen komen. Op dit oogenblik komen vreemde ingenieurs en kunnen deze in
vasten dienst worden opgenomen. Momenteel bestaat reeds ongeveer 20% van het
ingenieurscorps uit Denen en Duitschers. Het spreekt van zelf dat dit een
ongewenschte toestand is.’
Naar aanleiding daarvan wordt door den Indischen briefschrijver gevraagd of de
redactie nog bij haar oude meening blijft.

Neerlandia. Jaargang 17

Herlezende wat wij in het Mei-Neerlandia-nr. op blz. 113 onder het hoofd ‘Ingenieurs
naar Indië’, in het Juni-nr. op blz. 135 onder ‘Buitenlanders in Nederl. Indischen
Staatsdienst’ en op blz. 136 onder ‘Nog eens ingenieurs naar Indië’ schreven, gevoelen
wij geen neiging op onze meening in het algemeen terug te komen; terwijl wij zelfs
niet veel verschil tusschen onze opvatting en de bovenbedoelde mededeeling uit de
mail-editie der N.R. Ct. kunnen ontwaren. Ook wij erkenden ‘dat het in het belang
van Nederland is... de toestrooming van Nederlanders in Staatsbetrekkingen vooral
in de hand te werken.’
Nu lezen wij in een verslag*) van de algemeene zomervergadering door de
vereeniging van Delftsche ingenieurs - waarin de heer Ch.G. Cramer eene bespreking
hield over de dienstvoorwaarden en vooruitzichten der ingenieurs in N.I. Staatsdienst
- eene opmerking van Prof. Lamminga dat in 1913 uitzending noodig was van 40
ingenieurs, dat het een feit is, dat Delft niet in staat is een dergelijk getal in één jaar
te leveren, dat er dus niets anders overbleef dan zich tot het buitenland te wenden.
Indien het nu een der h o o f d g r i e v e n is, dat er ingenieurs uit het buitenland
worden aangesteld, zooals uit de mail-uitgave bovenbedoeld zou blijken, ligt de
vraag voor de hand of de oorzaak van die hoofdgrief niet in Indië gezocht moet
worden; indien dergelijke abnormale aanvraag over meerdere jaren verdeeld ware,
zou Delft - zooals Prof. Lamminga opmerkte - vermoedelijk wel in de behoefte
kunnen voorzien. Te eer mag dit worden aangenomen, omdat - zooals uit verschillende
berichten blijkt - de aanvangssalarissen reeds verhoogd zijn en de toevloed van
studeerenden voor Indië, naar Delft, na de instelling der studietoelagen reeds
vermeerderd is.
Overigens verwijzen wij naar de beide laatste alinea's op blz. 137 van ons artikeltje
‘Nog eens ingenieurs naar Indië’ van het Juni-Neerlandia-nr. Wij kunnen het
Verbondsblad niet herhaaldelijk tot tolk maken van al de grieven der ingenieurs, die
gelegenheid te over hebben in vakbladen en in vergaderingen daaraan uiting te geven.

Ned. Antillen
Albert Vogel's voordrachtavonden op Curaçao.
De droeve eentonigheid in Curaçao werd voor hen, die zich nog Nederlandsch voelen
en Nederlandsch denken, na eene lange periode weer voor korten tijd verbroken.
Albert Vogel, de Nederlandsche voordrager meldde zijn komst aan den
Hoogedelgestrengen heer Gouverneur der Kolonie, en deze riep de hulp in van het
bestuur der Groep Nederlandsche Antillen van het A.N.V., om de ontvangst van den
Nederlandschen kunstenaar voor te bereiden en hem gedurende zijn verblijf op dit
eiland bij te staan.
Met de toezegging, dat de heer Vogel op den steun van de Groep Nederlandsche
Antillen kon rekenen, kwam hij op den 14 Juni j.l. met het stoomschip ‘Prins der
Nederlanden’ op Curaçao aan.
Door den adjudant van den heer Gouverneur en door den secretaris der Groep
Nederlandsche Antillen werd hij aan boord verwelkomd.
Voor zijn eerste optreden werd door hem het volgend program opgesteld:
1. Neêrland's vlag, Lodewijk Mulder.
*) Zie N.R. Ct., Ochtendblad A van 16 Sept. j l.
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2. Multatuli, de toespraak van den assistent-resident Havelaar tot de hoofden van
Lebak.
3. De Werkstaking.
4. Napoleon op St. Helena, voor Albert Vogel geschreven door Fabricius.
5. De Forumscene uit Julius Caesar, van Shakespeare, vertaling van Dr. Edw. B.
Koster. (In Romeinsch gewaad).
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Een volle zaal luisterde aandachtig naar de voordrachten en daverende bijval getuigde
van de waardeering voor zijn kunst. Zijn welslagen was van af den eersten dag
verzekerd en zoo trad hij nog acht avonden, telkens voor een talrijk publiek op met:
Starkadd, Belsasar, Oedipus, Cariolanus enz. Voor de weleerwaarde Paters werd in
besloten kring ‘Oedipus’ voorgedragen.
In de societeit ‘De Gezelligheid’, waar de heer Vogel op verzoek van het bestuur
optrad voor de leden, werd hij in Cyrano de Bergerac luide toegejuicht. Ook van de
societeit ‘Curaçao’ kreeg hij eene uitnoodiging om aldaar voor te dragen. Zijn
afwisselend programma had ook hier het grootste succes, evenals in het Militair
Tehuis alwaar hij voor de troepen voordroeg.
Bijzonder dient vermeld te worden de avond, waarop in het Theater Naar ‘Koning
Oedipus’ werd gegeven. De Groep Nederl. Antillen in vereeniging met de Afdeeling
Curaçao van Onze Vloot, hadden daarop beslag gelegd en alle leden met hunne dames
vrijen toegang gegeven.
Door den secretaris der Groep Nederl. Antillen werd de heer Vogel van zijn hotel
afgehaald en naar de zaal gereden, welke voor dien avond met planten en vlaggen
was opgesierd. In de pauze verschenen op het tooneel de secretarissen der beide
vereenigingen en in hun midden een aanvallig lief meisje met een lauwertak. Door
den secretaris van Onze Vloot werd den Nederlandschen kunstenaar in goed gekozen
woorden hulde gebracht, waarna hem de lauwertak werd aangeboden. Geroerd nam
hij het kind in zijn armen en hij gaf in zuiver Nederlandsch, die schoone taal, zijn
gemoed lucht. Dankbaar voor de hem hier ten deel gevallen ontvangst, betuigde hij
zijn erkentelijkheid en spoorde aan de Nederlandsche taal hoog te houden.
Na afloop van zijn voordracht kwamen, op uitnoodiging van de besturen der
Vereenigingen, de heer Gouverneur en tal van dames en heeren op het tooneel om
den heer Vogel te begroeten en met hem den eerewijn te drinken.
Vele blijken van waardeering ondervond hij van den heer Gouverneur der Kolonie
en diens adjudant en van velen die avond aan avond zijn kunst volgden. Hij kon dan
ook niet scheiden zonder den hier gevonden vriendenkring een blijk te geven, dat
hij de hem alhier ten deel gevallen ontvangst op prijs stelde.
De voordrachtavond van den 28 Juni, waartoe de Groep Nederl. Antillen vrijen
toegang verschafte aan de leden met hun dames, werd besloten met een danspartij,
waartoe de heer Vogel zijn kennissen had uitgenoodigd.
De heer Vogel wilde niet, dat de indruk op Curaçao te spoedig zou wegsterven, dat
met hen, die hem gehoord hadden, ook voor goed de laatste herinnering aan zijn
verblijf zou verdwijnen.
Hij bezocht de openbare scholen, had een onderhoud met de hoofden en hield eene
openbare voordracht voor het onderwijzend personeel over de methode van het
onderwijzen van het Nederlandsch.
Mejuffr. J.C. Kruyt, hoofd van de Wilhelminaschool (openbare meisjesschool
voor M.U.L.O.) schrijft mij als volgt over het bezoek van den heer A. Vogel aan
hare school:
‘Hij woonde met belangstelling het onderwijs in de verschillende klassen bij,
vooral dat in de Nederlandsche taal en lezen. Onze school bestaat uit 8 klassen, het
onderwijs wordt in het Hollandsch gegeven, wat voor de kinderen in de laagste klas
vrijwel een vreemde taal is, daar zij thuis bijna uitsluitend de landstaal, Papiamentsch,
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spreken. Juist dat zien groeien van de Nederl. taal in de opvolgende klassen was het,
wat den heer Vogel zoozeer aantrok. Het is moeilijk voor de kinderen om het
Nederlandsch zuiver uit te spreken en de invloed van het Papiamentsch blijft steeds
merkbaar tot in de hoogste klassen.
Over 't algemeen is men hier van meening, dat dit gebrek op school niet te verhelpen
is, maar de heer Vogel was van oordeel, dat door methodisch spreekonderricht in de
school te geven het Hollandsch veel verbeterd, ja zelfs onberispelijk worden kon.
Over dit onderwerp hadden herhaaldelijk besprekingen plaats tusschen den heer
Vogel en mij. Ook hield de heer Vogel een voordracht voor alle leden van 't
onderwijzend personeel om ons te wijzen op de noodzakelijkheid van een zuiver
gearticuleerde uitspraak en ons nuttige wenken te geven voor het leesonderwijs in
de school.
Dit alles leidde er toe, dat ik besloot dagelijks in de Wilhelminaschool methodisch
spreekonderwijs te laten geven in de verschillende klassen.’
De heer C.K. Kesler, hoofd der Hendrikschool, deelde mij mede, dat hij bij
gelegenheid proeven zal nemen met de methode van den heer Vogel.
Ten slotte voldoe ik gaarne hierbij aan het verzoek van den heer Vogel om in dit
verslag bijzonder melding te maken van den heer H. Manuel, mijn helper, die hem
gedurende zijn verblijf belangloos vele en heel goede diensten heeft bewezen.
C.S. GORSIRA.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche Brieven.
XIII.
Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best, zegt het spreekwoord, doch ik
zou er willen bijvoegen, en brandt zich het eerst. Zoo is het mij gegaan. Ik zit heel
den dag in de politiek en ik heb er niet over kunnen zwijgen, tot mij het zwijgen is
opgelegd. Ik verzorg nu mijn brandwonden en bepeins hoe ik zal zorgen niet meer
te zondigen, want het Afrikaansche veld is vol politieke voetangels en klemmen.
Wat geen politiek is, kan het morgen worden, en wat geen politiek schijnt, is het hier
in dit land. Maar ik zal waken en als berouwhebbende Ou-Boet begin ik deze. Ik ga
niet schrijven over de woelingen die wij hier aan den Witwatersrand hebben beleefd,
niet over de redevoeringen, die Gen. Hertzog in den Vrijstaat houdt tegen de
Botha-regeering, niet over de dreigende algemeene spoorwegstaking en de eischen
der Transvaalsche werklieden, doch over tal van andere onderwerpen, die mij, naar
ik hoop, verre zullen houden van het oorlogspad.
***
Kort geleden heeft de Union-Castlelijn besloten een vijftigtal Zuid-Afrikaansche
landbouwers en veefokkers uit te noodigen voor rekening dier maatschappij een
bezoek aan het Vereenigde Koninkrijk te brengen om daar de landbouw- en
veeteelttoestanden te bestudeeren. De heer Neser, lid van den Volksraad voor
Potchefstroom, zal voorzitter van dit gezelschap zijn, dat natuurlijk zoowel uit
Hollandschals Engelschsprekende Afrikaners zal bestaan.
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Nauwelijks werd dit plan openbaar of van verschillende zijden werd de meening
uitgesproken, dat de Afrikaners niet veel van deze studiereis zouden meenemen,
wanneer zij zich zou bepalen tot Engeland. Op het Europeesche vasteland toch was
in dit opzicht meer te leeren, zooals Engelsche mannen van gezag zelf hadden erkend.
Van de Union-Castle mocht men echter niet vorderen, dat zij de Afrikaners buiten
Engeland zou brengen. Deze Engelsche maatschappij heeft met deze reis natuurlijk
geen an-
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dere bedoeling dan den Britschen handel op Zuid-Afrika uit te breiden. Ik verneem
echter, dat er reeds pogingen in het werk worden gesteld om deze Zuid-Afrikaners
naar Holland uit te noodigen. Die pogingen verdienen voorzeker steun van alle zijden,
maar bovenal van die der regeering en der groote landbouw- en veeteeltvereenigingen.
Er is hier voor Holland een zeldzame kans. Dank zij de reclame die de
bemiddelings-Commissie in zake den aankoop van rasvee voor Z.-Afrika in Den
Haag, voor Hollandsche beesten heeft gemaakt, breidt zich deze handel snel uit,
niettegenstaande de Union-Castle het den menschen hier heel wat gemakkelijker
maakt om vee uit Engeland te laten komen, wat begrijpelijk en natuurlijk is. Zoo zal
zulk een studiereis voorzeker den Nederlandschen handel op Zuid-Afrika ten voordeel
zijn. Maar ook den zedelijken invloed achte men niet gering. Zooals ik reeds meer
geschreven heb, wordt het menschdom hier voortdurend opgevoed in de bewondering
voor al wat Engelsch is. Dit is Engelands machtigste wapen. Welnu, ik verwacht van
een bezoek aan Holland een bliksverruiming, die beide partijen zal ten goede komen.
Het Holland van heden heeft den Afrikaner wat te toonen. Op velerlei terrein staat
het mede aan de spits der volken. Dit weet men hier niet en zal men niet eerder
gelooven voor men het met eigen oogen heeft gezien. Het zal dezen vijftig Afrikaners
gaan, zooals het gebeurd is met een hunner ministers, die ronduit verklaarde, nooit
gedacht te hebben, dat het kleine Nederland zoo ‘fluksch’ was en zoo grooten handel
en zoo hedendaagsche nijverheid had.
***
De Z.-A. Akademie voor Taal, Letteren en Kunst heeft in het begin dezer maand te
Pieter Maritzburg haar vierde jaarlijksche vergadering gehouden. Door de
tijdsomstandigheden was dit congres niet zoo goed bezocht als vorige. Minister
Malan, die voorzitter is, moest zijn openingsrede laten voorlezen, omdat hij door de
gebeurtenissen aan den W.W. Rand als Minister van Mijnwezen zijn post niet kon
verlaten. De heer Gustav Schoeman Preller, die een belangrijke lezing over de
anti-nationale strekking in de Engelsche Zuid-Afrikaansche romanletterkunde zou
houden, was eveneens verhinderd. Zoo bepaalden zich de werkzaamheden van het
Congres tot een tweetal lezingen. Het belangrijkste echter waren de verslagen der
verschillende commissies. Aan een dezer commissies is opgedragen een
Hollandsch-Afrikaansch liederenboek voor het huisgezin samen te stellen, van welke
opdracht zij zich zoo spoedig mogelijk zal moeten kwijten. Wie in de voorrede van
Dr. Mansvelts' Hollands-Afrikaanse Liederbundel de lijdensgeschiedenis van de vele
dergelijke commissies heeft gelezen, hoopt van harte, dat deze Academie-commissie
gelukkiger moge zijn. Een zoodanig liederenboek samenstellen is een moeilijke
arbeid maar hoe dankbaar! Wel zingt men tegenwoordig meer Hollandsch dan vroeger,
maar Engelsch is toch altijd de hoofdschotel, wanneer niet bijzonderlijk voor het
Hollandsch of het Hollandsche lied propaganda moet worden gemaakt. Zelfs meer
nog dan in Nederland is hier waar, dat men zijn eigen liederen niet kent. Meer dan
eens is mij dit opgevallen. En toch gaan wij vooruit. In October zal hier te Pretoria
een Unie-Zangwedstrijd worden gehouden, waar voor Hollandsche alleenzangen,
mannen- en gemengde koren twee- en vierzangen zijn voorgeschreven.
In den beoordeelingsraad, die ook den geheelen wedstrijd heeft geregeld, hebben
zoo bekende persoonlijkheden als Dr. M.W. Malherbe, editeur van het maandblad
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Die Brandwag, mevr. Tilanus, die zooveel gedaan heeft en nog doet om het
Hollandsche lied hier alomme te doen weerklinken, de heer T.N. de Villiers en de
dochter van ds. H.S. Bosman, ook al een zeer geestdriftige en bekwame ijveraarster
voor het Hollandsch, zitting.
De wedstrijd gaat uit van de ‘Christelijke Jongelieden-Vereniging’ van Pretoria.
Goneraal Botha heeft voor het mannenkoor een schild en een gouden medaille
beschikbaar gesteld. Met het gemengde koor-nummer is het Kruger-schild en een
gouden medaille te winnen; terwijl door de Afdeeling Johannesburg van het A.N.V.
een gouden medaille werd uitgeloofd voor de beste uitspraak van het Hollandsch.
Er is veel opgewektheid tot deelneming aan dezen wedstrijd en niet alleen van
Afrikaners en Hollanders, maar ook van Engelschen.
***
Een andere belangrijke daad in verband met het congres der Z.-A. Akademie is het
verzoek van Gen. Hertzog om raad en voorlichting hoe hij de £ 1200 het best zou
kunnen besteden die nog over zijn van de verschillende beurzen voor hem
bijeenverzameld na het gerechterlijke geding, door een Vrijstaatschen
schoolinspecteur, die zich door Gen. Hertzog beleedigd gevoelde, tegen hem ingesteld.
De Akademie besloot den Generaal te vragen dit bedrag ter beschikking te willen
stellen van de Akademie als begin van een fonds tot aanmoediging van de
Hollandsch-Afrikaansche letterkunde.
Verder besloot de Akademie de uitgave te bevorderen van een boek, waarin het
leven der Hollandsche Afrikaners van het begin der nederzetting tot aan den huidigen
tijd wordt geschetst. Zij stelt daarvoor een minimum bedrag van £ 200 beschikbaar,
waarvan reeds £ 60 door sommige personen is toegezegd.
Dat ten slotte de Akademie niet stil zit tusschen de jaarvergaderingen, bewees, dat
zij zich tot den Minister van Onderwijs had gewend met klachten over het Hollandsche
onderricht aan de zoogenaamde Universiteits-kolleges.
P r e t o r i a , Aug. 1913.
OU-BOET.

Tak Potchefstroom.
Aan het ditmaal wat later dan anders verzonden jaarverslag, dat hulde brengt aan de
nagedachtenis van den eere-voorzitter, wijlen Prof. J. Lion Cachet en aan den naar
Nederland vertrokken Consul-Generaal Knobel, is het volgende ontleend:
Het ledental groeide en groeit nog gestadig, wel een bewijs, dat er van onze Tak,
ook zonder bizondere propaganda, een gezonde, aantrekkende kracht uitgaat. Nog
meer moet echter de Tak groeien, nog meer moet door de leden, zelf en persoonlik,
tot aansluiting worden aangespoord en worden bekend gemaakt, dat het doel van het
A.N.V. is, strijden voor en handhaven van taalbelangen. Niet genoeg kan op de
voorgrond worden gesteld het feit, dat het ook, en in de eerste plaats, Afrikaners zijn,
die zich moeten aansluiten. De meerderheid onzer leden is Afrikaans en het zijn dus
hunne taalbelangen, die het meest zullen gebaat worden door een sterk centrum als
het A.N.V. Het is in hun eigen, welbegrepen, belang, indien zij zich bij ons voegen.
Eigenbelang is het, wat leden en niet-leden, naar onze vergaderingen moet drijven.
Politiek is aan het A.N.V. vreemd, niet echter de gevolgen der politiek. Deze zijn

Neerlandia. Jaargang 17

het, die in een land als het onze, rechtstreeks onze taal raken, en deze zijn het, die
door bespreking en gedachtenwisseling het meest gebaat worden. Verder een goede
opkomst werkt aanmoedigend, een slechte daarentegen ontmoedigend, èn op sprekers
èn op het bestuur. Laat ons hopen, dat in het komend jaar de leden hun eigenbelang
beter zullen gaan inzien en daarvan blijk zullen geven door flinke opkomsten.
Op de gebruikelike wijze werden ook dit jaar,
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eens soms twee maal per maand, gezellige avonden gegeven en lezingen en reden,
enz. gehouden. Professoren Duvenage, Kamp, Le Roux en de heer Altmann,
behoorden tot hen, die hunne talenten ten beste gaven. Vooral de rede van Prof. Le
Roux, getiteld ‘Heeft het Afrikaans een spraakkunst’ werd door een groot publiek
aandachtig aangehoord en bizonder gewaardeerd. Nog dienzelfden avond werd
besloten haar op kosten van onze Tak in druk uit te geven. 2500 exemplaren, in
boekvorm, werden kosteloos door het gehele land verspreid.
Op een der gezellige avonden werden aan de bestgeslaagden voor de 3
taalbondexamens, de door onze Tak uitgeloofde boekprijzen uitgereikt. Winners
waren de heren P. de Jager, H. Steyn en J.C. van

Groep Zuid-Afrikaansche Boeren voor hun kerk te Sacanjimba in Bibé (Angola).

Rooy, allen van de Theologiese School, hier. Ook dit jaar zijn weer prijzen
beschikbaar gesteld.
Ook ditmaal werd op 31 Augustus de verjaardag van Koningin Wilhelmina
herdacht. Een veertigtal personen (gasten, leden en niet-leden van het A.N.V.) nam
dien avond deel aan een feestmaaltijd. Opmerkelik was het, dat de meerderheid der
aanwezigen Afrikaners waren, die aldus blijk gaven van hun gevoel van
stamverwantschap met de Hollanders. Een verblijdend teken zeker.
De lang gekoesterde wens van het bestuur om te Ventersdorp een Tak van het
Algemeen Nederlandsch Verbond te voorschijn te roepen, werd dit jaar verwezenlikt.
Dat meer plaatsen mogen volgen.
Nog moet worden vermeld de Dingaansdagviering te Losberg, waar de heren
Altmann en Duvenage, als afgevaardigden van deze Tak namens het A.N.V. het
woord voerden, en verder de feestmaaltijd te Johannesburg aangeboden door het
A.N.V. aan de heren Dr. Bodenstein, Gen. Hertzog en Prof. Van Hamel, bij welke
gelegenheid onze Tak werd vertegenwoordigd door de heer Koomans.
Ook moet melding gemaakt worden van het feit, dat ons geacht medelid, de heer
J. Kamp, op 29 November 1912, de jaardag van de Theologiese School, hier, de
professorstitel verwierf met zijn rede: De Nieuwe Richting in de Nederlandsche
Letterkunde.
Het bestuur bestaat thans uit de heren H. Altmann, voorzitter; I.J. Meyer,
vice-voorzitter; J.M. Pons, penningmeester; A.H. Koomans, toegevoegd lid en A.G.
IJssel, sekretaris.
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Afrikaansche Boeren in Angola.1)
De groep Boeren, hierbij afgebeeld, werd gekiekt door den heer P.v.d. Smit, vert.
van 't A.N.V. voor Angola, bij gelegenheid van het laatste Kerstmis-nachtmaal in
het zeer eenvoudig kerkje te Sacanjimba. ‘Velen’, zoo schrijft onze vert., ‘verlaten
weer deze streek om zich te vestigen een dag of 10 N.-W. waarts. De vroegere
woonplaats Qué is nu geheel verlaten; huizen zijn in puinhoopen veranderd en thans
weer de verblijfplaats voor het wild gedierte. Wanneer zal men zich blijvend vestigen?
Er komt nu eenige hoop.’

Hollandse boeken in Zuid-Afrika.
De Volkstem van 19 Aug. schrijft:
Er wordt vaak nog geklaagd dat zo moeilik is Hollandse boeken te krijgen, omdat
men niet weet welke boeken geschikt zijn voor kinderen, welke voor jongelieden en
welke voor volwassenen. Om deze klagers tevreden te stellen, heeft de firma J.H. de
Bussy te Pretoria, Postbus 460, Pretoriusstraat 215, 'n lijst van meer dan duizend
Hollandse boeken voor oud en jong samengesteld, die zij op aanvraag gaarne kosteloos
toezendt, terwijl zij niets liever zal doen dan meer lijsten te zenden ten einde deze te
verspreiden onder vrienden en kennissen.
Onnodig te zeggen, dat er onder deze duizend boeken ook 'n lange lijst van werken
van Afrikaanse schrijvers voorkomt.

1) Den leden van 't A.N.V. in deze streek wordt verzocht hunne bijdrage (1 200 Reis) voor 1914
spoedig te willen zenden aan den heer P.v.d. Smit, Bibé. Sacanjimba.
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Ingezonden.
Misbruik van onze Driekleur.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van Uw vraag in No. 7 van Neerlandia, bldz. 163, kan ik U
mededeelen, dat ik nog nooit de E n g e l s c h e vlag zoo heb misbruikt gezien. Het
is zeker iets plaatselijks en moet spoedig worden uitgeroeid.
Met hartelijke groeten,
g.d.u.,
D. KRABMAN.
J o h a n n e s b u r g , 26/7 '13.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van Uw onderschrift onder Prof. Van Leersum's klacht in nr. 7
van Neerlandia, deel ik U even mede, dat de Engelschen voor reclamedoeleinden
veelvuldig gebruik maken van vlaggen met opschriften. Voor zooveel ik heb gezien,
gebruiken zij daartoe echter niet hun nationale vlag, de ‘Union Jack’, maar wat ik
zou willen noemen fantasievlaggen. Of zij hun nationale vlag voor reclamedoeleinden
niet zouden gebruiken als deze er zich toe leende (wat het geval niet is, wijl ze niet
bestaat uit evenwijdig loopende banen, zooals onze vlag), zou ik niet durven zeggen.
Laat men, zou ik zeggen, vlaggen gebruiken in overvloed, maar als men er iets op
drukken wil, dan niet de nationale (of een vreemde) driekleur nemen, maar een
fantasievlag, 't zij in één of meer kleuren, waar niemand - ook geen buitenlander zich aan stooten kan.
Hoogachtend,
A.A. VERHORST.
C a l c u t t a , 30 Juli 1913.
Geachte Redactie,
Met belangstelling las ik 't artikeltje: ‘Misbruik van onze Driekleur’, in No. 7, Juli
'13 van Neerlandia en de hooge, m.i. gerechtvaardigde ontstemming van Prof. Van
Leersum over die misbruiking onzer nationale vlag.
Als antwoord op Uw vraag, of men in 't buitenland te dien opzichte fijngevoeliger
met de nationale vlag omgaat, kan 't volgende dienen:
Volgens een oud kerkelijk gebruik worden op den R.-K. feestdag ‘S. Ramon’
verschillende huisdieren naar 't kerkplein gebracht om door den priester gezegend
te worden. Die dieren worden voor deze gelegenheid door eigenaars met bloemen
of kleuren versierd. Ik zag er zelfs eens een karrepaard onder met alle kleuren van
den regenboog besmeerd. Bij zulk een gelegenheid nu, stak een buitenlandsche
juffrouw ook haar schoothondje den priester toe om de zegening niet te ontgaan. Het
beestje was keurig netjes gekleurd, maar, o, wee! met de kleuren van de nationale
vlag. Dat kostte de jonge dame een wandeling naar 't politiebureau en 10 doll. boete,
wegens beleediging van de nationale kleuren.
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Hoort men in een straat het nationaal volkslied spelen, wat trouwens u i t s l u i t e n d
bij officieele gelegenheden voorkomt, zoo ziet men alle voorbijgangers onmiddellijk
't hoofd ontblooten, onverschillig vanwaar de tonen der muziek komen.
Moge de hoogachting voor de nationale vlag in een half-beschaafd land, den
misbruikers onzer driekleur in 't beschaafde Holland tot voorbeeld strekken.
Hoogachtend,
Uw dw.,
L.A. LUHRS.
O a x a c a (México), 18 Aug. 1913.

Buitenl. briefwisseling in het Nederlandsch.
Mijne Heeren,
Tot mijn grootste genoegen heb ik dezer dagen bemerkt, dat een der grootste
bankinstellingen te R o t t e r d a m en een bankinstelling te O r a n g e C i t y , Staat
I o w a , steeds N e d e r l a n d s c h aan elkander schrijven, wel een feit m.i. om er
melding van te maken.
Hoogachtend,
L. DE BRAUWER,
2e schrijver Jongel.-Afd. Schiedam.

Roem of schande.
Geachte Redactie,
Bldz. 191, Neerlandia van Aug., bevat een artikel ‘Roem of schande’ in zake den
Zuid-Afrikaanschen Bijbel door Lord Chesham uit den Z.-Afr. oorlog als aandenken
medegebracht.
Daarover werd genoemde heer reeds vroeger aangevallen en ik herinner mij eenige
jaren geleden in een Engelsch blad daarover iets gelezen te hebben, dat ik opschreef.
Helaas heb ik het artikel wel maar niet den naam van het blad opgeteekend.
Het was als volgt:
‘Lord Ch.... had evidently kept the book untill he had a chance to restore it to the
owner.
This bible was found on the veldt at Mohensfontein farm O.V.S., South Africa,
on Sunday 8 April 1900 and rescued from a Kaffir by me, to be taken care of untill
claimed bij the proper owner, who is on commando some few miles away.’
Daaraan wensch ik niets verder toetevoegen, de lezer oordeele.
Hoogachtend,
J. PIERSON.
P a r i j s , 13 Aug. 1913.

In Vlaanderen.
Om niet te zeer in herhalingen te vervallen van wat mej. Van de Graft over haar
schoolreisje van verleden jaar in Neerlandia heeft meegedeeld (in sommige opzichten
komen dergelijke uitstapjes altijd op hetzelfde neer, vooral wanneer men met hetzelfde
doel denzelfden kant uitgaat) wil ik met een enkel woord vooral aanstippen wat ons
buiten al het schoone dat natuur en kunst ons in en tusschen Brugge, Gent en
Antwerpen te genieten gaven, bijzonder heeft getroffen. Met ‘ons’ bedoel ik eenige
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meisjes van de Middelbare (kost- en dag)school ‘Middenbosch’ te Baarn en haar
directrice, mej. Van den Berg, de 5e klasse van de Middelb. School voor Meisjes te
Arnhem, een meisje-gymnasiast van hier en mij. Dat bijzondere was n.l. 't persoonlijk
in aanraking komen met de Vlamingen en de ontvangst die zij ons bereidden.
In Gent, de eerste plaats waar wij zouden overnachten, begon dit reeds. Wel hadden
wij daar aan de ‘statie’ mej. De Guchtenaere verwacht, met wie ik al schriftelijk
kennis had gemaakt naar aanleiding van ons plan tot verblijf in die stad, maar mèt
haar vonden wij daar ook een heelen stoet jonge Vlamingen, die ons hartelijk
verwelkomden en ons naar ons hotel vergezelden; de heeren namen dadelijk onze
handkoffertjes over; sommige droegen er zelfs twee en op de opmerking dat dit nu
toch ‘àl te erg’ was, volgde het eenvoudige antwoord: ‘daarvoor hebben wij immers
twee handen.’ De meesten bleven met ons het avondeten gebruiken; het gezamenlijk
zingen van de Vlaamsche en Hollandsche volksliederen maakte al dadelijk den toon
tusschen de stamgenooten van N. en Z. prettig en ongedwongen. Veel werd er
natuurlijk gesproken over de Vlaam-
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sche Beweging, waarover mej. De Guchtenaere later nog een belangwekkende
voordracht hield om met voorbeelden uit het dagelijksche leven gegrepen, duidelijk
aan te toonen hoezeer in de praktijk de moedertaal nog wordt verdrukt, al heet de
gelijkstelling van 't Nederlandsch en Fransch te zijn ingevoerd. Zij wees ons op 't
‘Antwoord op den Brief aan den Koning over de Scheiding van Wallonië en
Vlaanderen van den heer Jules Destrée door H. Meert’, het vlugschrift dat zoo grooten
indruk heeft gemaakt. En geen wonder! Dit krachtig door zijn vurig
rechtvaardigheidsgevoel welsprekend betoog zij ieder ter lezing aanbevolen.
Bij 't afscheid nemen vroegen onze nieuwe vrienden, wat wij den volgenden dag
zouden doen. En toen zij hoorden: ‘naar Kortrijk gaan en vandaar naar Ingoyghem
om Hugo Verriest te bezoeken’, maakten zij dadelijk plan om met ons per spoor en
verder te voet daarheen te trekken. Allen bij Verriest binnen te gaan zou misschien
wat veel zijn voor den wel altijd jongen maar toch van jaren reeds ouden heer pastoor,
met wien alleen voor 't bezoek van ons (Hollandsche) troepje afspraak was gemaakt.
Toch wilden de Vlaamsche vrienden ons in elk geval brengen. Maar Hugo Verriest
wilde allen zien, Vlamingen en Hollanders. Onvergetelijk zal voor ieder van ons wel
't oogenblik zijn, waarop wij in een kring van twee rijen om de rustbank van den
vriendelijken, eenvoudigen grooten man heen geschaard stonden (een lichte
ongesteldheid tengevolge van oververmoeienis belette hem op te staan) en hij tot
ons sprak over de herleving van zijn geliefd Vlaanderen, het schoone land en zijn
wonderzoete tale, tot enkelen in 't bijzonder een vraag of opmerking richtte en ons
ten slotte raadde nog een eind verder te gaan tot het ‘Lijsternest’ waar Stijn Streuvels
woont. Enkelen van ons namen dit er dan ook nog bij waar en hadden 't groote geluk,
door de vrijmoedigheid van een der Vlamingen en de vriendelijkheid van mevr.
Lateur binnengelaten te worden en 't heerlijk uitzicht dat de schrijver als een levende
schilderij onder zijn werk van zijn schrijftafel af steeds geniet, in zijn gezelschap te
mogen bewonderen. Wel was deze heerlijke lentedag - 't was Paaschvacantie - er
een uit duizenden om ons Vlaanderens schoonheid te doen gevoelen in al haar
bekoring. Ook op den terugtocht, die met spoed weer werd aanvaard (het bezoek aan
't ‘Lijsternest’ had niet in ons oorspronkelijk plan gelegen en kon daardoor maar kort
zijn) genoten we hiervan volop. Te Kortrijk gingen Vlamingen en Hollanders met
den groet: ‘Vliegt de Blauwvoet-Storm op zee!’ op het perron uiteen, tegen dat onze
trein zich in beweging zette naar Brugge. Hoe wij in deze schilderachtige stad, die
de middeleeuwen voor ons herleven doet, genoten van de stille droomerige grachten,
het bloeiend lenteleven tegen oude verweerde muren, van de dichterlijke als in visioen
geziene schilderijen van Memlino (ook van zijn portretten), van de meesterlijke
werken van Jan van Eijck e.a., de indrukken die wij kregen in de O.L. Vr. Kerk, de
H. Bloedkapel, het Gerechtshof met zijn beroemde schouw, de Gotische zaal van 't
Stadhuis, grootendeels onder geleide van den vriendelijken heer Daled, te voet zoowel
als op onzen rit door de stad, laat ik aan uwe verbeelding over. Maar niet onvermeld
mag blijven, hoe deze onwaardeerbare gids, Bruggeline van geboorte, ons bracht in
vrijwoninkjes waar de kantwerksters (die hij alle persoonlijk kent en aansprak) met
hun werk bezig waren, hoe hij ons kennis deed maken met ‘Sefietje’, het 90-jarige
vrouwtje in 't Begijnhof, die nu nog zonder bril haar kantklosjes over 't kussen heen
en weer doet vliegen, ons voorstelde aan de ‘grootjuffrouw’ van de inrichting, ons
de mooie werkplaats van zijn broer, een waren kunstenaar in zijn vak (het
schrijnwerken) binnenleidde, alles wat wij zagen door zijn verklaringen verduidelijkte,
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door zijn verhalen opluisterde, door de gesprekken die hij aanknoopte, voor ons deed
leven. Ik denk bij dit laatste ook aan 't bezoek aan Gezelle's geboortehuis op den
Rolleweg, nu bewoond door den struischen blauwgekielden Vlaming, die ‘stief’ wel
de familie van Gezelle heeft gekend en door den heer Daled aan de praat werd
gebracht. Naast dien stoeren breedgeschouderden tegenwoordigen bewoner van het
huis, een ‘figuur’ in den Raad, stond weldra een tengere jonge priester, die ons
vertelde van Caesar Gezelle's belangrijk artikel over den dichter in ‘Van onzen Tijd’.
Jammer maar, dat wij overal te kort moesten blijven, dat de leerzame, levendige
gesprekken met den heer Daled ook alweer tot het verledene moesten gaan behooren
toen hij ons uitgeleide deed tot onzen trein.
Te Gent werden wij alweer door onze Vlaamsche vrienden opgewacht. In grooten
optocht ging 't met hen door de stad. Grootsch en geweldig zijn daar de kerken,
indrukwekkend de oude gebouwen, de mooie gildengevels; van een ontzaglijk somber
mooi het Gravensteen en verderop oude muurbrokken steil oprijzend uit de gracht.
Het geheel heeft niet de bekoring van Brugge, maar sommige van de steenen gevaarten
overtreffen in hun somberder pracht, in zwaarheid en forschheid van hun
samenstelling, den indruk dien er uitgaat van Brugge's fijner gelijnde gebouwen.
Van de Gentenaren, die wij na al hun vriendelijkheid op 't avondeten en de thee
hadden genood, luisterden sommigen den avond op door geestige of mooie
voordrachten. Zoo bracht een der dames een paar verzen van René de Clercq ten
gehoore, een der heeren verzen van Julius Vuylsteke, een ander met zeer veelzeggend
gebarenspel een paar alleraardigste voordrachten onder pianobegeleiding van zijn
muzikalen vriend. Den volgenden ochtend kwamen onze gidsen ons weer halen om
ons naar de St. Baafs (met het altaarstuk der gebrs. Van Eijck), de zaal van de
Pacificatie van Gent, het 18e eeuwsche Begijnhof (waar wij prachtig borduurwerk
en 't refectorium zagen, terwijl de begijntjes daar juist hun melkpap gebruikten) en...
helaas! naar den trein te brengen. Hartelijk was het afscheid onder veel aansporingen
van de Vlamingen om toch vooral de Gentsche tentoonstelling te komen zien. En
onder veel gewuif stoomde 't weer voort naar Antwerpen.
Wie zouden wij daar nu weer ontmoeten? Allereerst een der dames uit Gent, die
de Antwerpsche Afdeelingen van ‘Jong-Vlaanderen’ had ‘verwittigd’ (een heel
gewoon woord in 't Vlaamsch) van onze komst. Was dit eerder gebeurd, zoo zei een
der jonge Antwerpenaren, dan waren zij ‘in grooter aantal opgekomen en hadden de
vaandels meegebracht’. Een van de meisjes reikte ons een welkomstgroet in den
vorm van bloemen over. Ook daar genoten wij weer een even vriendelijk en dergelijk
onthaal als te Gent. Bij 't middagmaal, in 't ‘Museum van Schoone Kunsten’, in de
Kurzaal met zijn prachtig uitzicht op de stad, zoo mooi tegen de vallende schemering,
waar wij bleven tot de lichten in de huizen en de schepen werden aangestoken, op
den feestavond van 't Willemsfonds, waar de Antwerpenaren plaatsen voor ons
zouden doen ‘voorbehouden’, den volgenden morgen op onzen gang naar de
Kathedraal en het Museum Plantijn, steeds waren wij ook hier weer door Vlaamsche
vrienden omgeven. En de verklaring bij 't afscheid, dat wij hoopten, ons àl de
hartelijkheid die wij hadden ondervonden waardig te maken, was even welgemeend
als de ijver waarmede de grootste helft van de meisjes zich dien morgen had
aangesloten bij den bond ‘Jong-Vlaanderen’.
Jong-Vlaanderen en Jong-Holland weer iets nader tot elkaar gebracht, dat is het
beeld dat mij voor den geest zweeft bij 't herdenken van al wat wij in Vlaanderen
doorleefden.
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Wij hebben ons verwarmd aan den gloed van een Zuidelijker geestdrift; jonge
menschen zijn tot ons gekomen, openhartig sprekend over hun strijd en leed, hun
liefde en bewondering voor onze taal, die ook de hunne zijn moest; maar het nog
niet volkomen is door al de tegenwerking die zij tot nu toe ondervindt. Zij moeten
nog met moeite den schat veroveren, door ons, de gelukkige bezitters, dikwijls zoo
weinig gewaardeerd. Was het niet beschamend te merken, hoe men daar zich de
grootste moeite geeft om ons schoone Nederlandsch zoo zuiver mogelijk te spreken,
iets waarom men zich hier zoo bedroevend weinig bekommert? Behalve de loffelijke
en dikwijls zoo goed geslaagde pogingen om vreemde woorden door oorspronkelijke
te vervangen, trof ons ook de volslagen afwezigheid van onzinnige uitdrukkingen
als ‘reuze-leuk, bar gezellig’ e.d. Wij hebben niet alleen genoten, wij hebben veel
geleerd in het Zuiden, veel dat ons tot nadenken stemt, tot grooter belangstelling
aanspoort dan wij tot nu toe toonden. Onze jonge meisjes zijn warm gaan voelen,
mee gaan leven met die Vlaamsche Beweging, waarvan de beteekenis door de
gesprekken met hun strijdende zusters en broeders van hun eigen leeftijd veel sterker
tot hen is doorgedrongen dan door mijn lessen (‘zij 't met een diepen zucht gezegd!’)
ooit het geval zou zijn geweest. Het doel van ons tochtje: de Vlaamsche Beweging
van nabij te leeren kennen, de Vlaamsche primitieve kunst, zoo nauw samenhangend
met onze middeleeuwsche letteren, omdat zij is uiting van hetzelfde denken en voelen
ook in woorden, in liederen uitgesproken, in haar werken te bewonderen, dat doel is
naar ik meen, volkomen bereikt. Zal wat wij hoorden, zagen, ondervonden, blijven
nawerken voor goed? Zullen onze meisjes de meegenomen indrukken in eigen kring
omzetten tot daden van blijvende meewerking en steun voor onze Zuidelijke
stamgenooten? Zijzelf kunnen daarop alleen in den loop der jaren 't antwoord geven.
Mocht het gunstig gevolg dat ik mij voorstel, geen ijdel droombeeld blijken, dan zal
dit vooral te danken zijn aan hen die ons zoo gul tegemoet kwamen, ons een blik
deden slaan in hun leven, ons deelgenoot maakten van hun hoop en verlangen, hun
rusteloos strijden, hun onvermoeid werken voor het krachtig hen bezielend Ideaal.
Arnhem.
JOHa. SNELLEN.

Mededeelingen en allerlei
Een opheldering.
In 't Aug.-nr. van Neerlandia staat een ingezonden stukje van den heer A.H. Nooy
van der Kolff, student te Leiden, dat om zijn strekking groote waardeering verdient.
Het had een noot van de Redactie behoefd om een leemte aan te vullen, maar doordat
het door uitvalling van een artikel op het allerlaatst werd ingezet, is die noot als
zoodanig achterwege gebleven; op de zaak zelf zou zijn teruggekomen.
Dit is reeds geschied in Hollandsch Zuid-Afrika, Bijvoegsel van 15 Aug., op een
wijze waarvoor zijn Redactie blijkbaar zonder schroom de verantwoordelijkheid
heeft aanvaard. Zij maakte den heer Nooy opmerkzaam op het bestaan van Welcker's
G i d s (lees Verzameling van Onderwijsgidsen) o.a. voor Zuid-Afrika. In een
wederwoord van den heer Nooy in het Bijvoegsel van 15 Sept. wraakt deze zeer
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terecht elke verdenking van onbekendheid met deze Verzameling, maar begaat eene
vergissing wat betreft haar ontstaan. Hij wist n.l. uit zijn omgeving van het aandeel
dat het A.N.V. in de samenstelling dier Verzameling heeft gehad, en trok daaruit het
onjuiste besluit als zou de uitgave door en voor rekening van het Verbond zijn tot
stand gebracht. Een hernieuwde blik op den omslag van den eersten zoowel als van
den tweeden druk, zou hem terstond hebben getoond dat de Verzameling door den
heer Welcker is ontworpen en uitgevoerd als bestuurslid van de Studenten-Afdeeling
Leiden der Ned. Z.-Afr. Ver., en voor rekening dier Vereeniging is gedrukt en
uitgegeven.
De heer Nooy, in zijne betrekking tot het A.N.V., heeft zich waarschijnlijk
herinnerd dat de heer Welcker niet alleen ook bestuurslid was van de Stud.-Afd.
A.N.V., maar ook zitting had in de Inlichtingscommissie der Vereenigde
Studenten-Afdeelingen van dit Verbond. Volkomen in den geest van het Hoofdbestuur
van het Verbond, heeft de heer Welcker zich met het oog op Zuid-Afrika, tot de
Z.-Afr. Ver. gewend om steun voor de uitgave, een steun die op de meest
onbekrompen wijze is verleend.
Wat dit laatste punt betreft, is dus de heer Nooy in zijn bewering niet juist; gelijk
heeft hij dat behalve dan meer bepaald voor Zuid-Afrika, het A.N.V. een zeer
werkzaam aandeel heeft gehad in de totstandkoming der Verzameling.

Voor Afdeelingsavonden.
Henri Dekking, Nieuwe Binnenweg 19a, Rotterdam.
Voordrachtavond: Keur van oorspronkelijke Nederlandsche letterkunde.
Dr. P.A. Dietz, Fahrenheitstr. 449, Den Haag.
Verdiensten der 17e eeuwsche Nederlanders voor het Wetenschappelijk onderzoek.
Napels en omgeving en Pompeji, met lichtbeelden.
Mevr. J. Flothuis-Van Dommelen, 1e Middellandstr. 48b, Rotterdam.
Voordrachtavond: Oude, nieuwe en gewijde dichtkunst.
Paul Huf, Jacob Obrechtstr. 69, Amsterdam.
Klassieke en moderne dichtkunst.
Mac Kenzie, Luit.-Kwartierm., Baronielaan 136, Breda.
De Kolonie Suriname, met lichtbeelden.
Mej. Johanna van Peski, Koningin Emmakade 96, Den Haag.
Lyrische en dramatische voordrachtavond.
A.A. Pfanstiehl, Oudkerkhof 22bis, Utrecht.
Voordrachten met lichtbeelden over de Amerikanen en de Nederlanders in Amerika.
Dr. A. Pulle, Lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
De 3e Zuid-Nieuw-Guinea-expeditie (Aug. 1912-Mei 1913) met zeer veel
lichtbeelden.
In de rustpoos bezichtiging van een verzameling ethnografische voorwerpen.
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Mevr. Anna Wensma-Klaasen, 2e Helmersstr., Amsterdam.
Oude en nieuwe dichtkunst; gewijde poëzie; kindervoordrachtmiddagen; treuren blijspelen.
C. van der Sluys, Laan van N.O.-I. 32, Den Haag.
Hedendaagsche Nederl. meubels, met lichtbeelden.

Voor de propaganda.
Van ons Propagandaboekje: Doel, werking en inrichting van het A.N.V., samengesteld
door den administrateur, is de derde herziene en bijgewerkte druk verschenen. De
afmetingen zijn nu zoo dat het gemakkelijk in een zakportefeuille kan worden
geborgen.
Exemplaren kunnen, tegen betaling van 10 ct., worden aangevraagd bij de Groepsen Afdeelingssecretarissen, alsmede aan het Hoofdkantoor van 't A.N.V., Wijnstraat
81, Dordrecht, aan welke adressen ook de bekende gekleurde propagandabriefkaarten
te bestellen zijn, welke 50 ct. per 100 stuks kosten.
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Handboek der Nederl. Taal.
Bij den uitgever L.C.G. Malmberg te Nijmegen zal in den loop dezer maand
verschijnen het eerste deel van het groote Handboek der Nederlandsche Taal door
Dr. Jac. van Ginneken S.J. Het geheele werk zal uit vijf of zes deelen bestaan van
ongeveer 500 blz. elk, waarin de hedendaagsche Nederlandsche taalgeschiedenis
achtereenvolgens van sociologisch, psychologisch, aesthetisch, grammatisch en
stylistisch standpunt alzijdig wordt behandeld.

Neêrlands studenten.
In het ‘Sommer-Semester 1913’ van het tijdschrift Zur internationalen
Kulturbewegung heeft Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen een artikel geschreven ‘Uber
die Niederländischen Studenten’, waaruit Neerlandia met instemming het volgende
overneemt:
‘Die auszergewöhnliche günstige Lage der Niederlande zwischen Ländern, die
selbst eine sehr hohe Kultur besitzen: Deutschland, England, Frankreich - und die
Vertrautheit mit der Sprache dieser Länder, eine Vertrautheit, die befähigt, das
zugenieszen und zu kennen, was anderswo geleistet wird -, dies alles hat die
Niederländischen Studenten besonders begünstigt bei der Mitarbeit an internationalen
Bestrebungen, die eine Annäherung der verschiedenen Nationen bezwecken auf
Gebieten, wo das ohne Gefahr für die eigene Nationalität geschehen kann. Gerade
weil er in dieser Hinsicht mit groszen Erfolge mitarbeiten kann, fühlt sich der
Niederländische Student dem “A l l g e m e i n e n N i e d e r l ä n d i s c h e n
Ve r b a n d ” zugeneigt, der die idealen interessen aller Niederländisch Redenden
auf der ganzen Welt fordert und das Stammesbewusztsein lebendig erhält.’

Ter navolging.
De heeren A. van den Broek en D. Krabman, bestuursleden der Afdeeling
Johannesburg hebben ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan dezer Afdeeling, in
Zuid-Afrikaansche bladen propaganda gemaakt voor ons streven.
Propaganda in de pers zij allen leden, daartoe bevoegd en in de gelegenheid,
aanbevolen.

Zingt Nederlandsch!
Guillaume Waitz, de bekende muziekverslaggever van de Gazette de Liège, een
rasechte Waal, schrijft over de Staar, die bij een zang-wedstrijd te Luik uitsluitend
op Franschen tekst zong:
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‘Hun uitspraak houdt iets van den vreemden tongval, de zegging is niet volmaakt, dat scheelt nogal. Ik weet heel goed, dat het Fransch hun moedertaal niet is. Maar
zij zijn vrij om zich van eene taal naar keuze te bedienen; en als zij dan Fransch
zingen, moet men rekening houden met hun onvolmaaktheden...
‘...Ik herhaal: als zij in 't Nederlandsch hadden gezongen, zouden zij ons wellicht
meer hebben voldaan.’
De Limburger Koerier merkt hierbij op:
‘Misschien dat ook andere op concours gaande zangvereenigingen uit Limburg
bij de keuze van stukken hun voordeel met dezen wenk kunnen doen.’
Wij voegen er aan toe: Hoe veel te meer geldt dit voor zangvereenigingen uit
Noordelijker Nederland, wier leden het Fransch vaak nog slechter mondt.

Ontvangen boeken:
Fransch-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen, Reisindrukken door A. Hans. Uitg.
van 't Julius Vuylsteke-Fonds, No. 9. - A. Hoste, Gent.
Een nationaal Vraagstuk: De voorbereiding van de jeugd tot den krijgsdienst, door
Henry Harty, schrijver van den Belgischen Turnbond. - Uitg. van het Willemsfonds,
No. 155. - A. Hoste, Gent.
Het zwarte gevaar, 2e bundel Holl. Afr. Schetsen, door J. Lub, geïllustreerd door
Erich Mayer. - Uitg. J.H. de Bussy, Pretoria-Johannesburg en Holl. Afr. Uitg. Mij.
v/h. Jacq Dusseau & Co., Kaapstad. (Het Z.-Afr. nr. van Neerlandia de vorige maand
verschenen, geeft over schrijver en teekenaar eenige bijzonderheden).
Poëzie voor onze Kinderen, uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. Dichters,
verzameld door mevr. W.L. Boldingh-Goemans, tweede deel. - Prijs f 0.25. Vermande Zonen, Hoorn.
Onze militair-geneeskundige dienst voor honderd jaren en daaromtrent, door Dr. D.
Romeijn. - Haarlem, de Erven F. Bohn. - 1913.
Einiges über die Gründung New-Yorks und uber die Zustände an Bord der Schiffe
in damaliger Zeit, von Dr. D. Romeijn (Breda, Holland). - Leonhard Simion Nf. Berlin.
Jaarverslag 1912 van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome.
Vrijheidscantate, woorden van Kirberger, muziek van Olman. - Partituur f 1.90,
stemmen f 0.30. - Uitg. firma P. Noordhoff, Groningen.
Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en
Algemeene Geschiedenis, door H. Hettema Jr., zevende herziene druk. - W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle. - 1913.

Neerlandia. Jaargang 17

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermend lid.
K.H. Sauerbier, Bergweg 229,

Rotterdam.

Opg. door den heer M.C.v. Rotterdam.
Vooren Jr.,

Gewone leden.
Mr. Adolf Zeldenrust, Keizersgracht 655,
Opg. door den heer P.H.
Stuurman,
Dr. I. Zeehandelaar J. Cz., Sarphatistr. 39,

Amsterdam.
Zaandam.
Amsterdam.

Opg. door het Bestuur der Amsterdam.
Afdeeling
Mej. Loes Martens, Okeghemstr. 17,

Amsterdam.

Mej. C.N. Nuijs, Bilderdijkkade 24,

Amsterdam.

Opg. door den heer B.
Knuppe,

Haarlem.

Mej. J.M. Klerk, p/a. den heer Helmers, 1e Helmerstr. Amsterdam.
289,
Opg. door den heer Ph.
Top,
P.W. Sachse, Roelof Hartstr. 128,

Maastricht.
Amsterdam.

Opg. door den heer G.J. du Londen.
Cloux,
G.H. van Eden, Stationsweg 361,

Oosterbeek.

J.G.W. van Driel Krol, v. Stolkweg 11,

Den Haag.

Mej. M. Marda, Malakkastr. 184,

Den Haag.

Opg. door mevr .E. de
Jong-Beuzemaker,
Mej. A. van Tricht, Trompstr. 97,

Londen.
Den Haag.

Opg. door den heer A.
Staring,
Mej. C. Bienfait, Kerkhoflaan 8,

Lochem.
Den Haag.

Opg. door Dr. J.B.
Schepers,

Haarlem.
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D. Oosterbeek, Tolsteegsingel O.Z. No. 11,
Opg. door den heer
A.I.M.J. Schaepman,
Marius ten Cate, Schröder v.d. Kolkstr. 5,
Opg. door den heer J.J.v.
Wermeskerken,
Mr. S. Muller Tz., Emmalaan 29,

Utrecht.
Den Haag.
Utrecht.
Utrecht.
Utrecht.

Opg. door Prof. Dr. J.W.
Muller,

Utrecht.
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Dr. H.C. Maats,

Purmerend.
Opg. door den heer C.C.
Hiebendaal,

Mej. Jac. Snellen, Nieuwstr.,

Amsterdam.
Zierikzee.

Opg. door den heer P. de
Lange P. Bz.,
I.A. Risseeuw, Havik 17,

Alkmaar.
Amersfoort.

Opg. door den heer M.C.v. Rotterdam.
Vooren Jr.,
Jhr. R.S.H.G. Six,

Harderwijk.
Opg. door den heer J.H.
Staal,

J.G. Woudsma, Amsterdamscheweg 69,

Harderwijk.
Arnhem.

Opg. door den heer S. van Amsterdam.
Lier Ez.,
Mej. M.M. Couvée, Parkstr. 22,

Arnhem.

Opg. door Dr. G.J.M.
Couvée,
Fr. van 't Sant, Nieuweweg 28,

Arnhem.
Watergraafsmeer.

Opg. door Mr. H.C.
Leemhorst,
G. Quast, Ruiterskwartier 95,

Amsterdam.
Leeuwarden.

Opg. door den heer K.J.
Quast,

Grootegast.

A. Paris,

Dordrecht.

J.J. de Graaf, ‘Duinrust’,

Overveen.

Mevr. J. Siedenburg-Glerum,

Blaricum.

Opg. door den heer C.
Glerum,

Amsterdam.

Mej. Arriëns, Boulevard 215,

Velp.

Mr. A.P.H. de Lange, Langestr.,

Alkmaar.

Opg. door het Bestuur der Alkmaar.
Afdeeling
Dr. A.D. Berkhout,

Hoorn.
Opg. door Mr. J.J.
Boasson,

Den Haag.
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Mej. G. von Reeken, Bosch en Vaartstr. 21,

Heemstede.

Opg. door mejonkvr. N.v. Heemstede.
Sprengler,
B. Ubbink,

Doesburg.
Opg. door Dr. J.G. Ubbink, Monnikendam.

Jongelieden-Afdeelingen.
B. van Nimwegen, Oranjeboomstr. 95 B,
Opg. door den heer B.R.
Praal,
Mej. J. Kornacker, Vijverhofstr. 31 B,
Opg. door mej. M.
Roodenburg,
J.G. Middelburg, Provenierssingel 13,

Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.

Opg. door den heer M.C.v. Rotterdam.
Vooren Jr.,
W. Maal, Galileistr. 114,

Den Haag.

H.W. Velthuijsen, instituut ‘De Regt’,

Rijswijk bij Den Haag.

A.G. Velthuijsen, instituut ‘De Ret’,

Rijswijk bij Den Haag.

G.Ph. van Witzenburg, Visschersdijk 30 a,

Den Haag.

Allen opg. door het Best.
der Jongel.-Afd.

Den Haag.

Groep België.
Bijdrage fr. 5.
Dr. Gern. Phil. de Mal, Normaalschoolstr. 15,

Gent.

H. van Eyck, Hof ter Heide,

Waasmunster.

Dr. Cobbaert,

Ninove.
Opg. door den heer
Schuerwegen.

Pauwels, Beverstr.,

Ninove.
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Bijdrage fr. 3.
Engel, Van der Keylenstraat 10,

Antwerpen.

Van Dessel, Berlaerstr. 14,

Lier.

De Huisser, dr. natuurw., Kerkstr. 90,

Ledeberg.

Meeusen, onderpast.,

Peperingen.
Opg. door den heer Bamps.

Groep Ned. Oost-Indië.
J.F.W. van Vloten, adm. suikerfabr. Sempol Wadak,

Malang.

B. Braat M. Czn., havenmeester,

Samarinda.

G.Ch. Lavell, havenmeester,

Fort de Kock.

J.N.C. Baron van Heerdt, Kolonel der Infanterie,

Weltevreden.

J. de Wit, hoofd der Holl. Inl. school,

Weltevreden.

Soekemi, schilder, Mangkoenagaran,

Soerakarta.

Mevr. J.E. Grondijs, Laan de Riemer 14,

Weltevreden.

De Vries, p/a. Int. Crediet- en Handelsvereeniging
Rotterdam,

Weltevreden.

A. Latumahina, godsdienst-onderwijzer,

Weltevreden.

E. Nittel, chef Pandhuisdienst,

Weltevreden.

C.W.A. van Bergen, beambte Kon. Ned. Pakvaart Mij., Weltevreden.
G. Doornink, onderwijzer,

Koepang.

Mevr. E.H. Bijleveld, geb. Baronesse Van de Hoëvell, Semarang.
A. Plate, ingenieur N.I.S.,

Semarang.

Mevr. Plate, geb. 's Jacob,

Semarang.

Ds. W. Griethuijsen,

Semarang.

Mevr. Jaches,

Semarang.

W.P. de Jong,

Makasser.

L. van Vuuren, chef Encyclopaedisch Bureau,

Weltevreden.

H.W.C. Roelofsen, civiel-gezaghebber,

Toli-Toli.

H.L. Cranen, agent Kon. Paketvaart Mij.,

Sibolga.

M. Cordia, p/a. Kon. Paketvaart Mij.,

Weltevreden.

J. Winsenius, gezaghebeer Kon. Paketv. Mij.,

Weltevreden.
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Mej. A.J. van den Hoven van Genderen, arts,
Opg. door den heer J.W.
Roessingh van Iterson,

Weltevreden.
Weltevreden.

J.W. Hoekman, adj. insp. P.H.D.,

Malang.

W. Janszen, adj. insp. P.H.D.,

Malang.

L.F.C. Preijer, controleur P.H.D.,

Malang.

Allen opg. door den heer
K.C. Borkey,

Malang.

Ch. Heintzen, agent N.-I. Handelsbank,

Cheribon.

A. de Bruijn, ref .Dept. v. Fin.,

Weltevreden.

Opg. door den heer J.W.
Roessingh v. Iterson,
A. Jongeling, uitvoerder Holl. Beton Mij.,

Weltevreden.
Weltevreden.

Opg. door den heer J.F.J.K. Weltevreden.
van Deún,
B.A.J. van Wettum, adv. voor Jap. en Chin. zaken,

Weltevreden.

C.P. Schoemaker, bouwkundig ing.,

Weltevreden.

Opg. door den heer R.B.
Beeuwkes,
Bataafsche Petroleum-Maatschappij,

Weltevreden.
Kari Orang-Balikpapan
(Oost-Borneo).

Opg. door den heer L.
Linscheer,

Paramaribo.

F. James, Tjandi 5,

Semarang.

Mevr. C. James-Ament, Tjandi 5,

Semarang.

L.A. Sand, p/a. Theeondern. ‘Pagilaran’,

Res. Pekalongan, Java.

Allen opg. door den heer
H.J.E. Moll,
V. Ouwehand, Geniebureau,

Den Haag.
Bandoeng, Java.

Opg. door den heer W.
Monfrooy,

Dordrecht.

A. van der Wagt,

Cheribon.

J. Felderhof,

Weltevreden.

H. van Laar,

Weltevreden.

G. Molenaar,

Weltevreden.

Mevr. Viëtor Sibinga-Nijman,

Weltevreden.

G.J. Wiggers,

Weltevreden.
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H. Hudig,

Batavia.

S.J.D. Veen,

Weltevreden.

C.J. de Bruijn,

Weltevreden.

A. Moojen,

Weltevreden.

N.W. Butter,

Weltevreden.

O.E. Kaijadoe,

Weltevreden.

H. Overakker,

Makasser.

C. Sijbrandy,

Weltevreden.

M.A. Verhulst,

Weltevreden.

N.J. Gerharz,

Weltevreden.

L. Gerards,

Weltevreden.

Mevr. F. van Velden,

Weltevreden.

J. Huizinga,

Weltevreden.

A. van Gorkum,

Weltevreden.

Th. van der Meijde,

Weltevreden.

Raden Soewardi,

Buitenzorg.

W. Burer,

Buitenzorg.

W. Broek,

Buitenzorg.

Ch.F. Borel,

Buitenzorg.

Dr. D.A. Boon,

Buitenzorg.

Mej. H. Coert,

Buitenzorg.

Dr. J.J.B. Deúss,

Buitenzorg.

Jules Ch. Doré,

Buitenzorg.

Mr. R. Hattink,

Buitenzorg.

H.B. Heger,

Buitenzorg.

P.A.H. Holten,

Buitenzorg.

Dr. C.J.J. van Hall,

Buitenzorg.

C.M. Kan,

Buitenzorg.

L. van Verre,

Buitenzorg.

Mr. J. Kalma,

Buitenzorg.

F. Ketner,

Buitenzorg.

C. Knegtmans,

Buitenzorg.
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v.d. Leemkolk,

Buitenzorg.

Lie Beng Hok,

Buitenzorg.

Mej. A. Martens,

Buitenzorg.

W.J. Oudendijk,

Buitenzorg.

C.A. Penning,

Buitenzorg.

C.J. Poldermans,

Buitenzorg.

A. van Straten,

Buitenzorg.

J.F. Verhoog,

Buitenzorg.

C.A. Wisse,

Buitenzorg.

J.H.F. Dubois,

Buitenzorg.

A. Martherus,

Buitenzorg.

P. Jurriëns,

Buitenzorg.

Dr. C. Bergsma,

Rantan Pandjong.

J. Baum,

Tebing-Tingi-Deli.

K. van Dijk,

Weltevreden.

W.P. Hillen,

Kediri.

G. van der Molen,

Weltevreden.

D.D.J.C. de Bruijn,

Semarang.

Mevr. Griethuijsen,

Semarang.

F.J. Knoops,

Semarang.

J.F. van Kesteren,

Semarang.

M.G. van Heel,

Semarang.

Mevr. Van Heel,

Semarang.

J.C.W. Herweyer,

Semarang.

Mevr. Herweyer,

Semarang.

J. Schijfsma,

Semarang.

W.F.Ch. van Oordt,

Semarang.

Mevr. Van Oordt,

Semarang.

L.M. Meertens,

Semarang.

W.J.B.F. Terlaak,

Semarang.

J.H. Kok,

Semarang.

E. Tielenius Kruijthoff,

Semarang.

C.Ch.P.Th. Brunet de Rochebrune,

Semarang.
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E.O. Liebenschütz,

Semarang.

Mevr. Liebenschütz,

Semarang.

P. Witkamp,

Semarang.

Mevr. Witkamp,

Semarang.

D. Pos,

Semarang.

Mevr. Pos,

Semarang.

J.M. Hoogveldt,

Semarang.

J. Faassen,

Semarang.

W.F. Holman,

Semarang.

Mr. Ch.P. van Wijngaardt,

Semarang.

J. Lely,

Semarang.

Mevr. Lely,

Semarang.

R.B. Djajanegara,

Batavia.

D.A. Hooijer Jr.,

Weltevreden.

D. Lamers,

Weltevreden.

J. van Proosdij,

Sibolga.

L.J.G. Deij,

Billiton.

J.C.v.d. Wetering,

Telok Betong.

Groep Ned. Antillen.
Beschermende leden.
H.W.L. van Meeuwen,

Curaçao.
Opg. door den heer C.K.
Kesler,

Pater G. Wolsky,

Curaçao.
Curaçao.

Opg. door Pater C.J.
Wahlen,

Curaçao.

Gewone leden.
Hilarion Fowler,

Curaçao.
Opg. door mej. Louise
Meyer,

Curaçao.
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Buitenland.
Mej. A. van Leyden, Thulegatan 25 II,
Opg. door mej. E. van
Leyden,
J.R. Koning Jr., Arquitecto, paisajista Charcas 987,

Stockholm.
Amersfoort.
Buenos Aires.

Opg. door Dr. W.N.M.v.d. Buenos Aires.
Ham,
L.J. Breman, p/a. Consulaat Generaal der Nederlanden, Genua.
Opg. door Mr. H.C.
Leemhorst,
D. Nachenius, 75 Steinengraben,

Amsterdam.
Bazel.

Opg. door den heer J.L.
Boekwijt,
F. Noorduyn, V Fürdöutca 12,

Bazel.
Budapest.

Opg. door den heer A.v.
Hoogstraten,

Budapest.

Heinrich Hahn, Hoppendamm 11,

Münster, Westf.

Jonkvr. A.J. de Jonge,

Lausanne (Zwitserl.).
Opg. door Jhr. Mr. Dr.
W.D. de Jonge,

Den Haag.

H.L. Hollman Jr., p/a. Hollandsche Houthandel firma Archangel.
Wijlhuizen & Co.,
J. Groothoff, p/a. Holl. Houthandel firma Wijlhuizen
& Co.,

Archangel.

T.W. Wolters, p/a. Holl. Houthandel firma Wijlhuizen Archangel.
& Co.,
Allen opg. door den heer
A.L. Boelen,

Den Haag.

F.A. Bloem, Reissstr. 14 III,

Berlijn, Nonnendam.

St. Uit den Bogaard, p/a. Schitler, Reissstr. 17 III,

Berlijn, Nonnendam.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Berlijn.

R.R. Postolsky, p/a. R. Pelansky & Co.,

Newtown (Transv.).

E. Meyers Jr., Bus 3351,

Johannesburg (Transv.).

Mevr. P.J. Bosman, 689st. Swithens, Avenue Auckland, Johannesburg (Transv.).
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S.H.v. Diggelen, Cullinan Gebouwen,
Allen opg. door het Best.
der Afd.

Johannesburg (Transv.).
Johannesburg.

H. Wesselman,

Warramboo via Port
Lincoln, South Austr.

Louis de Vries, p/a. Fuchs, Friedrich Liststr. 20 pt.,

Leipzig.

D. Stegeman,

Gröditz
(Amtshauptmannschaft
Grossenhain) in Sachsen.
Beiden opg. door het Best. Leipzig.
der Afd.

H.v.d. Brink, p/a. Herm. Amling,

Bingerbrück b/Bingen a/d.
R.

A.C. Kamerman, Coblenzerstr. 58,

Bingerbrück b/Bingen a/d.
R.

B. Becking, Schmittstr. 31,

Bingen a/d. R.

A. van Beusekom, Rupertusstr. 9,

Bingen a/d. R.

C.M. Blans, Bienengarten 1,

Bingen a/d. R.

L. Bosmann, Rupertusstr. 7,

Bingen a/d. R.

A.J.R. Buytelaar, Gansstr. 5,

Bingen a/d. R.

C. Burg, Schmittstr. 40,

Bingen a/d. R.

A. Esser, Mainzerstr. 13,

Bingen a/d. R.

H. Frentel, Rupertusstr. 9,

Bingen a/d. R.

F.C.C. Gross, Schlossbergstr. 19,

Bingen a/d. R.

W.C.A. du Toy v. Hees, Bienengarten 1,

Bingen a/d. R.

Van Hemert, Mainzerstr.,

Bingen a/d. R.

L.P. Hoogendijk, ‘Hotel zur Gold'nen Krone’, Amtstr., Bingen a/d. R.
C.F.F. de Jong, Rheinkai 13 5/10,

Bingen a/d. R.

K. de Kruyff, Gerbhausstr. 14,

Bingen a/d. R.

A. Kuipers, Rupertusstr. 9,

Bingen a/d. R.

B.C.C. Osterkamp, Rheinkai,

Bingen a/d. R.

W.H.G. Rambonnet, Waldstr. 18,

Bingen a/d. R.

O.A.W. Repelaer v. Driel, Heinrichstr. 10,

Bingen a/d. R.

J.A. Rissing, Schmittstr. 31,

Bingen a/d. R.

H.A.C. Rink, Büdesheimerstr. 20,

Bingen a/d. R.

P.A. de Rode, Waldstr. 6,

Bingen a/d. R.

E. Russel, Taunusstr. 9,

Bingen a/d. R.
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J.P. Sigal, Bienengarten 7,

Bingen a/d. R.

C.v. Steenderen, Waldstr. 22 II,

Bingen a/d. R.

E.F. Stimm, Waldstr. 8,

Bingen a/d. R.

W.N. Vlaming, Nahestr. 7,

Bingen a/d. R.

G.J. Welter, Taunusstr. 5,

Bingen a/d. R.

Weyers, Rupertusstr. 5,

Bingen a/d. R.

A.E.L.M. de Wolf, Waldstr. 12,

Bingen a/d. R.

E. Willems, Waldstr. 20,

Bingen a/d. R.

A.M. de Blauw, Schlossbergstr. 59,

Bingen a/d. R.

A. Sanders, Schmittstr. 81,

Bingen a/d. R.
Allen opg. door het Best.
der Afd.

G. den Hertog, Wonderfontein 78,

Bingen a/d. R.
Pk. Wondermere, via
Zeerust (Transv.).

Opg. door Dr. W. van
Everdingen,
Mevr. A. Vermeulen, P.B. 84,

Rotterdam.
Lourenzo Marques.

Opg. door den heer J.H.
Wolthers,
A.F. Heymann, Dutch American Orchard Company,

Lourenzo Marques.
Basic City Va., V.S.v.A.

Opg. door den heer L.J. de Basic City.
Balbian,
G.v.d. Ploeg, Klattendieck 8,

Bremen.

Opg. door het Bestuur der Bremen.
Afdeeling
H.W. Kammeyer,

Bloemfontein (O.V.S.).
Opg. door het Best. der
Afd.

Bloemfontein (O.V.S.).
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Foto's Deutmann, Den Haag.
PRINSES JULIANA, geb. 30 April 1910.
Z.K.H. PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, geb. 19 April 1876
H.M. KONINGIN WILHELMINA, geb. 31 Augustus 1880.
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KONINGIN-MOEDER, geb. 2 Aug. 1858.
(Naar het portret door P. de Josselin de Jong).

Een Balans.*)
Zou dit het laatste eeuwfeest van onze onafhankelijkheid zijn dat we vieren? Weinigen
zullen zich ernstig met die vraag bezig houden. In verbeeldingskracht, zegt men,
munten wij Nederlanders niet uit. Het valt ons moeilijk, na dien langen tijd van vrede
dien we hebben genoten, - nu wij en onze koloniën bij groote oorlogen, niet zoo ver
uit de buurt gevoerd, buiten schot zijn gebleven, - terwijl ons land in de laatste jaren
bij toeneming de blijken van de achting en de genegenheid van groote mogendheden
ondervindt, ons voor te stellen, dat wij, in een Europeeschen oorlog berokken, onze
*) Een galerij zou het oorspronkelijk wezen, dit nummer: niets dan portretten van beroemdheden
uit de laatste honderd jaar. Maar angstwekkend lang werd de lijst van de echte vermaardheden,
angstwekkender evenwel nog die der twijfelachtigen. Toen met één beweging, werden alle
levenden uit den weg geruimd, omdat die het lastigst waren. Wie dit betwistbaar mocht
vinden, make zelf de lijst, zonder herhaaldelijk de grenssteenen der hooge verdienste te
verzetten. Laat hij niet voorbijzien, dat juist de vergetenen altoos de alleronmisbaarsten zijn!
Enkel de gestorvenen bleven dus over en nu was er rust bij de keus. Tot de praktijk kwam
en menig gewenscht portret niet te verkrijgen bleek. Het getal slonk, werd te klein om een
nummer te vullen, al liet de Redactie enkele blokken voor eigen rekening maken. En zoo
biedt Neerlandia niet wat het wenschte, maar wat het kon geven: enkele typen. Red.
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zelfstandigheid zouden verliezen of die aan een onweerstaanbaren overwinnaar
moeten prijsgeven.
Toch heeft het al sedert jaren niet aan waarschuwende stemmen van over de grenzen
ontbroken, ons vermanende om ons sterker te wapenen en bondgenooten te zoeken,
want ons vruchtbaar land met zijn naarstige bevolking, zijn groelende nijverheid,
zijn uitgebreide scheepvaart en zijn gunstige ligging, met zijn onmeetlijk rijke
koloniën is een verlokkende buit voor machtige staten. Is het Duitsche Rijk het
gevaar, het rijk waarvan ‘de toekomst op het water ligt’, welks vloot op de zeeën
nog slechts één mogendheid als haar meerdere erkent en dat ook een groot koloniaal
rijk begeert? Zullen wij moeten opgaan in het grootere Duitschland, waarvan de
Al-Duitschers hardop droomen? Of zal het tegen een machtigen Aziatischen staat
zijn, dat wij ons Indisch rijk moeten verdedigen? Het moge ons volk moeite kosten,
die bedreiging voor oogen te houden, er vallen in den laatsten tijd teekenen op te
merken, die toonen, dat voor het minst in verantwoordelijke kringen het gevaar ten
slotte gevoeld en de noodzakelijkheid van voorzorgsmaatregelen ingezien wordt.
Er is dus althans een kans, dat dit het laatste eeuwfeest van onze onafhankelijkheid
is. Evenwel, wij hebben die onafhankelijkheid onder Napoleon reeds verloren en
haar na enkele jaren herwonnen om haar nu reeds een eeuw te behouden. En al is de
vreemde overheerscher een geesel voor ons land geweest, de dwingeland heeft ons
ook goede dingen geleerd; het blijkt, nu wij uit rustige verte op dien tijd van
vernedering en kneveling terugzien, dat wij niet alleen schade hebben geleden. En
zoo zijn er waarlijk, die het voor ons volk zelfs heilzaam zouden achten, als het
eenige jaren onder den hiel van den Pruis kwam te liggen, opdat het tucht en
voortvarendheid zou leeren en zou beseffen, wat het nog te weinig beseft, welk
voorrecht het is in het eigen, vrije Nederland te wonen; opdat het, oude veeten en
partijschap vergetend, zich één ga gevoelen.
Maar het zou een leermiddel kunnen blijken erger dan de kwaal! Zouden wij wel
ooit weer onder den dwang vandaan komen, en indien al, zoo spoedig als honderd
jaar geleden? Spoor, telegraaf, de ongelijk grooter uitwerking van het tegenwoordige
oorlogswapen, geweer en vuurmond, de macht van het moderne oorlogsschip, - dat
alles maakt, dat een onderworpen volk, immers niet in staat om zich behoorlijk toe
te rusten, tegenwoordig zooveel minder kans zou hebben zich aan den greep van den
veroveraar te ontworstelen dan vroeger. De vrijheid, eens verloren, ware nu allicht
voor goed verloren, Neen, wie prijs stelt op onze onafhankelijkheid mag niet
wenschen, dat de ervaring van 1810 zich herhale.
Maar zouden in dit jubeljaar de menschen die het een klein verlies zouden vinden,
als wij bij een groot rijk werden ingelijfd, niet, vergeleken bij, zeg een dertig jaar
geleden, aanmerkelijk minder in aantal zijn? Want zoo waren er niet weinigen en
zijn er nog wel: zij die het een geestelijk voordeel zouden vinden als wij op den duur
een wereldtaal spraken, al dadelijk een sterken vooruitgang in welvaart verwachten
van de grootere gemeenschap, waarin wij zouden worden opgenomen, en meenen
dat er een krachtiger leven klopt in een volk, dat meetelt in den raadslag der
mogendheden. Alsof, om van ons eigen volk nu te zwijgen en ons tot den nieuwen
tijd te bepalen, bij het weinig talrijke Noorsche of Zweedsche volk geen schoone
letterkunde en een sterk sprekende eigen beschaving zich openbaren, de welvaart
van het kleine België niet groote rijken ten
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KONING WILLEMI (van 1813-1840). (Uit ‘De beteekenis van het jaar 1813’, door H C Diferee,
verschenen in de reeks Populair Wetenschappelijk Nederland, Uitg. Ipenbuur & Van Seldam,
Amsterdam.

HET HAAGSCHE DRIEMANSCHAP VAN 1813. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp; Adam
François Jules Armand Graaf van der Duijn van Maasdam en Leopold Graaf van Limburg Stirum.
(Cliché uit ‘Een Eeuw van Vooruitgang’, door Dr. C. te Lintum, Uitg. W.J. Thieme & Cie, Zutphen).
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voorbeeld wordt gesteld en er in het Zwitsersche volk, met zijn vaderlandsliefde,
zijn vrijheidszin, zijn ondernemingsgeest, zijn socialen moed, niet een krachtig leven
klopt!
Dertig en meer jaren geleden was er ongelijk meer reden dan nu om aan het
voordeel van het zelfstandige leven in ons landje te twijfelen. Want - wij hebben dat
in dit herinneringsjaar van de kenners van onze geschiedenis overvloedig gehoord het is geen eeuw geweest om onverdeeld trotsch op te zijn waar wij nu op terug zien.
Dat onze welvaart, onze bedrijven, onze financiën onder de overheersching een
geweldigen slag hadden gekregen, konden wij niet helpen, en dat de scheuring met
België en de politiek, die nog jaren daarna gevolgd is, ons weer een eind achterop
brachten, eigenlijk evenmin. Maar de geest in ons volk! de verslapping! de onmacht!
het gebrek aan ondernemingsgeest!
Daar is in de laatste tientallen jaren een groote verandering in gekomen. Dat is in
den laatsten tijd, niet in dit jaar der verheugenis voor het eerst, overvloedig gezegd
en aangetoond. De oude geest van aanpakken is weer vaardig geworden, onze landen tuinbouw verkeert in zeldzamen bloei, onder de zeevarende naties nemen wij een
achtbaren rang in, onze nijverheid gaat met sprongen vooruit, ons kunsthandwerk
wordt in het buitenland gewaardeerd en gezocht (meer dan binnenslands, helaas!),
onze muzikanten vindt men in schier alle groote orkesten ter wereld, onze zangers
en zangeressen maken overal naam; misschien - hier is verschil van smaak - staat
onze letterkunde nu niet hooger dan in een vorig tijdperk, toen het geestelijke peil
van de natie over het geheel lager stond, en in de schilderkunst hebben wij al een
beteren tijd gehad, eenige tientallen jaren geleden.
En zoo zouden wij terechtkomen in de beschouwing van wat nu nog niet zoo goed
is als het geweest is en wezen kon, maar wij hebben volop recht den vooruitgang
meer te roemen. Want, om het kort samen te vatten, er heeft zich bij ons volk
onmiskenbaar een kloeker geest geopenbaard, er is meer rechtmatige trots, althans
in een jonger geslacht, ontstaan, meer gevoel van eigenwaarde. Men merkt het ook
aan de ontstemming, den toorn, die zich lucht geeft, wanneer men in kringen, waarin
de oude geest nog leeft, niet tegenover het buitenland flinker voor de eer van het
land opkomt, en met de waardigheid van eigen taal en eigen nationaliteit solt of laat
sollen.
Wij zijn er nog niet, wij kunnen in veel nog andere, ook kleine, volken ten
voorbeeld nemen. Zonder tot overschatting te vervallen - waarnaar wij uit het andere
uiterste licht overspringen - kan ons gevoel van eigenwaarde versterking nog goed
velen, er zijn nog slapende krachten, die wakker geschud moeten worden, maar als
wij een eeuw terug zien, dan kunnen wij in kalmte toch zeggen, dat wij er
aanmerkelijk op verbeterd zijn.
En als wij de dierbare onafhankelijkheid mogen behouden, dan durven wij hopen,
dat er uit den ouden Nederlandschen stam weer iets schoons zal worden.

De vreugde van 1813
door Prof. L. Knappert.
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Van alle feestbetoon hebben vele Nederlanders zich in deze maanden verre gehouden,
bij roemen en jubileeren hebben zij geglimlacht, als wie te veel achter de schermen
zagen, vermoeid en verveeld van al het klatergoud, dat voor echt metaal moest
doorgaan. Zij zijn stil geworden en hebben zich in grimmigheid teruggetrokken, of
smadelijk gesproken van de kleinheid van 1813. Het was begrijpelijk, en wij voor
ons wenschen ons zeker niet schuldig te maken aan verkrachting der historische
waarheid, noch

PROF. JOHAN HENDRIK VAN DER PALM (1763-1840), Schrijver van Geschied- en redekunstig
Gedenkschrift over Nederlands herstelling in 1813.

dien gezwollen feestgalm aan te heffen, die onnatuurlijk en daarom voor wezenlijke
vreugde zoo noodlottig is. Wie wil het eigenlijk nog wel? Wie de fouten der vaderen
verzwijgen? De deugden der overheerschers kleineeren? Wie het onbeteekende
opblazen tot het heroïeke en het gansche gebeuren optillen tot eene verhevenheid,
waartoe het nimmer opklom? Van ganscher harte erkennen wij de lichtzijden van
Napoleon's regeering, hoe zij van oude kwalen ons genas, ons orde en tucht leerde,
eenheid van bestuur en gelijke zorg voor allen bracht, nieuwe wegen voor welvaart
baande, ja hoe het des keizers machtige hand is geweest, die deze altijd kwalijk
geünieerde provinciën te zamen voegde en de voorwaarden schiep tot den éénen
Staat der Nederlanden, wat zelfs aan het genie van prins Willem, hoogloffelijker
memorie, niet was gelukt. Even
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duidelijk zien wij de donkere schaduwen van het Napoleonisme liggen over het
ongelukkig land, geweld van oorlogen en de verterende onrust van den eeuwigen
onvrede, armoede en uitputting, angst voor dierbare levens en bittere tranen om hun
verlies, die verdooving eindelijk, die van den komenden dag niets meer wacht en
geen goed meer hopen durft.
Maar wat het keizerlijk regiment goeds of kwaads bracht, zij was eene vreemde
regeering, zij had de natie geschrapt uit de volk'renrij, haar vlag neêrgehaald en zij
belaagde de taal, die immers gansch het volk is. En met een volk is het als met den
enkeling: het kan zich alleen waarlijk ontwikkelen langs eigen lijn, naar eigen
karakter; het moet zich zelf zijn, niet gebonden en beheerscht door machten, die

ANTON REINHARD FALCK (1777-1834). (Uit ‘De beteekenis van 1813’. Uitg. Ipenbuur en Van
Seldam).

vreemd staan tegenover zijn verleden (als de ‘nieuwe farao, die Jozef niet gekend
had’), zijn aard en wezen, zijne idealen. Vrijheid is een geestelijk goed, dat niet in
practische waarde kan worden omgezet. Het is niet te bewijzen, dat de hongerige
wolf uit de fabel goed deed, zijne vrijheid te verkiezen boven het knechtschap van
den weldoorvoeden hond. Maar de vaderen hebben toch wel diep gevoeld, dat zij
behalve stoffelijke welvaart, behalve hunne koffie en tabak, behalve hunne renten,
nog andere goederen misten, hunne vlag, die niet meer, als in oude, glorierijke dagen,
vrij uitwoei over land en zee, hunne taal, die niet langer werd geduld en niet langer
het voertuig mocht zijn hunner zielsuitingen, hunne vrijheid van bewegen, door
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censuur en spionnage al vaster gebonden. Dit gemis van onzienlijke goederen groeide
tot eene onduldbare kwelling, niet bij allen, toch zeker bij wie de besten der natie
waren en stookte eene verbittering, die eindelijk uitbarstte, toen de slag bij Leipzig
den titan tuimelen deed. ‘Hoe zijt gij ter aarde geveld, volkirenvertrapper!’ Als onze
overgrootvaders dit woord van den

Mr. J. VAN MELCHIOR KEMPER (1776-1824). (Uit ‘De beteekenis van 1813’. Uitg Ipenbuur en
Van Seldam).

profeet op Napoleon hebben toegepast, hebben zij het goede, dat hij deed, ondankbaar
vergeten, maar levendig beseft, dat hij geweld had gepleegd aan zeer kostelijke
bezittingen van een volk, aan het recht, om zich naar eigen karakter te ontwikkelen,
naar eigen natuur te groeien. Dat is de vreugde van 1813, en zij wordt niet
weggenomen door de herinnering aan de angstigen en twijfelmoedigen, die er waren
in getale, o velen, die zich stil hielden en afwachtten. In te stralender licht vertoont
zich ons Gijsbert Karel en zijne tafelronde, gelijk tegen den achtergrond van het
weifelend Amsterdam de beelden van Falck, Kemper en Scholten te schooner afsteken.
***
Onze onafhankelijkheid hersteld - daarom nog niet aanstonds de oude bloei, vooral
niet de nationale energie herboren. Na de woedende stormen van het
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Mr FANNIUS SCHOLTEN. (Uit ‘De beteekems van 1813’. Uitg. Ipenbvvr en Van Seldam).
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KONING WILLEM II (van 1840-1849)
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KONING WILLEM III (van 1849-1890).
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Napoleontisch tijdvak snakten de volkeren naar rust. Over ons vaderland breidde
zich die stilte uit, die, uit sluimeren geboren, tot verder sluimeren noodt. ‘In
Noord-Nederland’, zegt een tijdgenoot, ‘is het zoo doodsch mogelijk, men kan er
een blad hooren vallen’. Wij toornen niet, wij willen alleen trachten te begrijpen.
Maar lang heeft, uit velerlei oorzaak, onder ons die matheid haar armbloedig bestaan
voortgesleept, die tot groote werken onbekwaam liet en zich openbaarde in den
flauwen polsslag van het nationaal bewustzijn, ongeloof in eigen vermogens en
ongevoeligheid voor eigen waardij. Het midden der eeuw is de tijd van wonderlijke
blindheid voor de schoonheid van het eigene, voor den luister van het verledene,
voor de beloften der toekomst. Het is de tijd geweest van de beruchte vernieling van
wat onze steden schilderachtigs boden, tijd waarin veel schatten van kunst door
nalatigheid verloren zijn gegaan, thans heet beschreid, tijd, eindelijk, waarin de
beteekenis der eigen, ongerepte taal werd miskend en schromelijk vergeten, dat de
verbasterde, in hare zuiverheid bezoedelde, in haren rijkdom beroofde taal, de zwaarste
bedreiging is voor een volksbestaan. Waar de talen verdwijnen, gaan de natiën te
gronde.
Zijn wij bezig het geslacht van om en bij 1850 met te donkere verven te schilderen?
De schim van Potgieter rijst voor onze oogen op en vraagt, of hij, en wie met hem
van éénen geest waren, niet gestreden hebben tegen Jan Salie en diens bende? Dat
hebben zij, en geprezen zij hunne nagedachtenis. Zij hebben den nieuwen dag helpen
aanbreken. Want - zonder onrechtmatigen trots mag het worden gezegd - de latere
decenniën der eeuw hebben eerst de vreugde van 1813 in hare beteekenis verstaan.
Adeldom verplicht, en de onafhankelijkheid van een volk dient niet slechts tot tekst
van lofrede en feestcantate, maar eischt van eene natie toewijding, kracht en geloof.
Laat ons den nieuwen dag blijde erkennen. Wat Van Hogendorp en zijne paladijnen
hebben gewrocht, wij zijn het niet gansch onwaardig. De nationale opleving openbaart
zich in een krachtig pogen om te bewaren, wat wij aan oude schoonheid en oogenlust
nog bezitten, in eerbied voor het verleden, dat in al zijne vormen met toewijding
wordt doorvorscht; zij vertoont zich voor ons dankbaar oog in de kunst, die in kleur
en beeld, in dicht en tooneelspel hare triomfen viert; zij ontplooit zich in moedig
durven van onzen handel en onze industrie, van wier stage uitbreiding het eene
blijdschap is te gewagen; zij treedt naar voren in warmer deernis voor en wijzer
hulpbetoon aan zwakken en ellendigen, in zuiverder zedelijk begrip, in dieper besef
van maatschappelijke gerechtigheid; en - alles omvattend - deze nationale
wedergeboorte verschijnt glorieus in dat geloof in onszelven, in onzen Nederlandschen
stam en zijne toekomst, dat nu wel sterk is. Niet langer roemen wij alleen in eene
gouden eeuw achter ons, maar zien hoopvol uit in glanzend verschiet. Zuiverder
werd ons gevoel voor het eigene op elk gebied en warmer onze liefde, devoter onze
eerbied voor de taal, die der vaderen en (moge het zijn) die onzer kindskinderen, oud
èn eeuwig jong, forsch èn teeder, statig èn lieflijk, de taal, die, in hare eer
gehandhaafd, nog een door partijzucht verdeeld volk blijft binden, daarin gelijkend
op dat ‘krachtigste cement, dat harten bindt, als muren breken tot puin in 't end’. Dit
alles dan is óók nog de vreugde van 1813, eene fiere blijdschap, aan hare bronwel
ontvloeid. En zij wordt - wederom - niet weggenomen door de wetenschap, dat er
nog al te veel is, waarover wij ons te schamen hebben, dat onze vrijheid nog al te
vaak tuchteloosheid is, dat er nog droevig veel ontbreekt aan die gerechtigheid, die
een volk verhoogt. Want het is onmogelijk, dat eene natie, die weêr in zich zelve is
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gaan gelooven, uit dat geloof niet de kracht zou putten, om rijker te worden in die
hoogste goederen, zonder welke het welvarendst volk arm, het sterkste zwak is.
Leiden.

PROF. Dr. CORNELIS PETRUS TIELE (1830-1902). Schrijver o.a. over de Geschiedenis der
godsdiensten. (Cliché van Kampen en Zn., Amsterdam.)
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Mr JABOB VAN LENNEP (1802-1868) Schrijver van Ferdinand Huyck, De roos van Dekama, enz.
(Cliché van Kampen en Zn., Amsterdam)
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Mr. WILLEM BILDERDIJK (1756-1831) (Cliché uit Ten Brink: Geschiedenis der Ned. Letterkunde,
uitg. Elsevier, A'dam).
‘Holland leeft weer, Holland streeft weer’.
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ISAAK DA COSTA (1798-1860).

HENDRIK JAN TOLLENS (1780-1856) (Cliché uit Ten Brink: Geschiedenis der Ned Letterkunde,
uitg. Elsevier, A'dam).
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Drie Nederlandsche Staatslieden uit de 19e eeuw.
1. Dr. Schaepman was Nederlandsch priester, dichter, redenaar en als staatsman,
hoofd van de Katholieke partij. Hij was tot zijn dood onder-voorzitter van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
2. Mr. Thorbecke was de grootste liberale staatsman der 19e eeuw. Driemaal heeft
hij een Kabinet gevormd, in 1848, in 1862 en in 1871.
Hij bracht tal van belangrijke wetten o.a. die op

Mgr. Dr. HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIA SCHAEPMAN. (1844-1903).

het Middelbaar Onderwijs (1863) tot stand.
3. Groen van Prinsterer was kabinet-secretaris van Koning Willem I en uitgever van
de Archives de la maison d'Orange. Hij is de stichter der antirevolutionaire partij.
***
Deze drie cliché's zijn uit het werk van Dr. C. te Lintum: Een Eeuw van Vooruitgang,
uitgegeven bij W.J. Thieme & Co te Zutphen.
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JAN RUDOLF THORBECKE (1798-1872)
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GUILLAUME GROEN VAN PRINSTERER (1801-1876).
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NIC. BEETS (Hildebrand) 1814-1903.
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ANNA LOUISA GEERTRUIDA BOSBOOM-TOUSSAINT. (1812-1886).

Neerlandia. Jaargang 17

E. DOUWES DEKKER (Multatuli). (1820-1887).
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C. BUSKEN HUET. (1826-1886). Naar een portret in olieverf door Josef Israëls.
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E.J. POTGIETER (1808-1875). Medeoprichter van De Gids. Naar een portret in olieverf door H.A.
van Trigt.
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JACQUES PERK. (1859-1881). Voorlooper van De Nieuwe Gids.

De beteekenis van 1813 voor de Vlamingen
door Prof. Paul Fredericq.
Toen 't jaar 1813 aanbrak, was de toestand van den Nederlandschen stam erbarmlijk.
Over de hedendaagsche onafhankelijke Koninkrijken Nederland en België strekten
zich Fransche departementen uit, die onderdeelen waren van Napoleon's Keizerrijk.
De laatste sporen van een eigen zelfbestaan waren voor Vlamingen en Hollanders
vernietigd en schenen het onwederroepelijk te zullen blijven. Want wie had alsdan
Waterloo en St. Helena kunnen voorzien?
De eens zoo roemrijke Republiek der zeven Nederlandsche gewesten was van de
politieke kaart van Europa in 1795 smadelijk verdwenen, om plaats te maken voor
eenen Franschen vassaalstaat zonder koloniën noch weerbare vloot, die onder twee
verschillende namen (Bataafsche Republiek en Koninkrijk Holland) een onbeholpen
leven leidde tot aan de opslorping in Bonaparte's rijk.
De ingedommelde Oostenrijksche Nederlanden waren door de Jacobijnen in 1794
bij Frankrijk ingelijfd na het mislukken hunner potsierlijke Brabantsche Omwenteling.
En sedert het einde der 18e eeuw was het voor Hollanders evenzeer als voor
Vlamingen een tijd geweest van onafgebroken vernedering, onderdrukking en
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achteruitgang. Onze stam in Noord en Zuid scheen alsdan met een onherroepelijk
verval bedreigd. De pessimisten profeteerden zelfs zijnen onvermijdelijken ondergang.
Doch het jaar 1813 was nog niet ten einde, of reeds was Napoleon's almacht
gebroken. Midden October werd hij door de verbondene Mogendheden te Leipzig
verslagen. Onverhoopt konden nu de talrijke volkeren, die aan Frankrijk's zegewagen
gespannen waren, het oogenblik te gemoet zien, dat hunne ketens zouden vallen.
Maar een groot gevaar bestond daarbij voor ons. De legers van Pruisen en van
Rusland, die op de Fransche departementen van het Schelde-, Maas- en IJssel-gebied
vooruitrukten om ze aan Napoleon te ontrukken, waren niet alleen bevrijders, maar
ook tijdelijke meesters. Vonden ze in de door hen herwonnen gewesten geen
voorloopig nationaal landsbestuur, door de opgestane bevolking aan 't roer gebracht,
dan was het onvermijdelijk, dat die Fransche departementen als veroverd grondgebied
zouden beschouwd en behandeld worden.
Dat gevaar begreep Hogendorp in Nederland met
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enkele zijner vrienden. Zij bewerkten uit Den Haag den opstand van 1813 in naam
van Oranje; en, toen de Pruisen en de Kozakken in Holland verschenen, vonden zij
er Willem I als souverein vorst aan 't hoofd van een nationaal bestuur in wording.
Alzoo was de Nederlandsche onafhankelijkheid gered en werd zij zonder aarzeling
door Europa erkend.
De loomere Zuid-Nederlanders dorsten noch konden dit voorbeeld volgen. Er
waren in de Vlaamsche en in de Waalsche gewesten veel sterkere Fransche bezettingen
gebleven dan in Holland. De Belgen bevrijdden zichzelven niet als de Nederlanders,
maar werden door de legers der vreemde Mogendheden van het Fransche juk verlost.
Ook werden zij als een overwonnen volk behandeld. Men stelde ze onder de voogdij
der Mogendheden, die ze gedurende eenige maanden door hunne generaals lieten
besturen en ze later aan den Prins van Oranje overgaven om met Holland onder zijnen
schepter het Koninkrijk der Nederlanden te vormen.
De Vlamingen van dien tijd waren uiterst lijdzaam. Het was eene sluimerende
gedweeë willooze bevolking, die slechts door hare Roomsch-Katholieke geestelijkheid
kon in beweging gebracht worden, zooals men tijdens den opstand tegen Keizer Jozef
II twintig jaar vroeger gezien had. In 1813 verroerden zij

PROF. Dr. ROBERT FRUIN. (1823-1899). Hoofdwerk: ‘Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog’.

niet en lieten de Pruisen, de Russen, de Engelschen en de Oostenrijkers met hunne
legers en diplomaten over België's lot beslissen.
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Wat zou dat lot geworden zijn, hadden Hogendorp en zijne vrienden in 1813 niet
het Noorden gered? Niemand kan het zeggen; maar zonder eenigen twijfel zou dat
lot ongunstiger geweest zijn dan de vereeniging van Noord en Zuid, die een gezegend
tijdvak van vijftien jaren van vrede, welstand en geestesontwikkeling aan de
verachterde Vlaamsche gewesten bracht en die na 1830 gevolgd werd door een
pijnlijk tijdvak van stoffelijk en geestelijk verval, dat tot omstreeks 1860 heeft
geduurd, toen de eerste vruchten der Vlaamsche Beweging konden geplukt worden.
Dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 mogelijk, ja onvermijdelijk was, dat
dankt men aan den Hollandschen opstand van 1813 tegen Frankrijk.
Al hebben de Belgen (ook de misleide Vlamingen) dat heerlijke Koninkrijk reeds
in 1830 verscheurd, toch hebben zij er zooveel aan te danken, dat zij wel onzinnig
zouden zijn, indien ook hun hart niet klopte uit de verte van over de staatkundige
grens in overeenstemming met het hart der Noord-Nederlanders, die nu feest vieren
bij de verjaring van hun 1813.
Gent.

PROF. ANTHONY EWOUD JAN MODDERMAN. † 1885. Onder zijn Ministerschap werd het
nieuwe Wetboek van Strafrecht voorbereid.
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Drie Nederlandsche schilders uit de 19e eeuw.

JACOB MARIS, (1837-1899), oudste der drie gebroeders MARIS, naar een ets van Jan Veth (Ctiché
Boussod, Valedon & Co., Den Haag).
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JOSEF ISRAELS (1824-1911). Zelfportret (cliché Larensche Kunsthandel).
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ANTON MAUVE (1838-1888). Zelfportret (cliché Larensche Kunsthandel).
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Noord-Hollandsch Speelwagentje aan de Zaan, omstreeks 1825.

Noord-Hollandsch Tentjachtje aan de Zaan, omstreeks 1825.

Een kijkje in de keuken*)
door Joh. H. Been.
Nooit loopen onze voorouders grooter gevaar van voor braver of slechter gehouden
te worden dan zij inderdaad waren, dan wanneer er in onze geschiedenis een jubeljaar
aan de orde is. De uitgevers, die zoo nu en dan den natgemaakten vinger in de hoogte
steken om te voelen vanwaar de wind komt, zijn er gewoonlijk het eerst achter, dat
er weldra een groote vraag zal komen naar wetenswaardigheden uit de oude doos,
en zoeken bijtijds die personen op, die door hen het meest geschikt geacht worden
om uit de oude paperassen datgene op te duikelen, wat den menschen van
tegenwoordig belang in kan boezemen. Jaren vooraf wordt er gezocht en gerangschikt
en niet het minst van al gecorrespondeerd. Beheerders van archieven en van
prentenverzamelingen komen tot de ervaring, dat er nog andere hynea's zijn dan de
genealogische - die deze betiteling van een onzer meest bekende archivarissen
ontvangen hebben. En als straks de drukkers bezig zijn en dienvolgens de schrijvers
met correctie en revisie en tweede revisie, vermoedt het koopkrachtige publiek niet,
hoe de grond, waarop het leeft, eet, drinkt en slaapt en den dagelijkschen arbeid
verricht, in alle richtingen ondermijnd is. Dan kòmt het jubeljaar. Héél langzaam
*) De plaatjes bij dit artikel afgedrukt, zijn ons welwillend in bruikleen afgestaan door de fa.
P.N. van Kampen & Zn., uitgevers van ‘'t Herstelde Nederland’. Red.
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wordt het publiek - we spreken over het Nederlandsche! - warm, tot de warmtegraad,
noodig voor de ontploffing, is bereikt. En terwijl het volk juicht en jubelt en naar
illuminatie en vuurwerk gaat kijken, zijn gewoonlijk de schrijvers zoo beu van onze
verleden groot- of kleinheid, dat zij, niet zonder zekeren angst, zich gaan voorstellen,
hoe stiekem achter de schermen de uitgevers zoowaar alle aanstalten maken om
wederom den natgemaakten vinger in de hoogte te steken.
Aan die voorbereiding heb ik op mijn manier mede gedaan. Met een blos van
schaamte erken ik daaitoe verleid en... gevallen te zijn. Wat mij aangaat, ik zit liever
te grasduinen in ons Heldentijdperk. Doch toen ik gestruikeld en gevallen was, had
ik deemoedig den weg te volgen, die mij aangewezen werd, en voor ditmaal leidde
door den Franschen tijd naar Oranje. Hoe beter men in het eene tijdperk thuis is, hoe
meer men zijn onmacht gevoelt in de kennis van een ander. Dacht ik vroeger nog al
wat af te weten van den Franschen tijd, nu moest ik tot de ervaring komen, hoe bitter
weinig ik daar toch eigenlijk in thuis was. Nu, dat was niets, zeiden de bazen van
voor ruim honderd jaar; ik moest maar naar hen luisteren. Geredeneerd en geschreven
hadden ze genoeg. En ach ja, toen ik mijn bootje, waar omheen de Noordwester uit
de dagen der Trompen en de Ruijters gespookt had en dat van voor tot achteren nog
doordrongen was van den prikkelenden geur van het echte zeezout, voor dezen
ontdekkingstocht te water liet, leek het mij precies, of ik er mee bij Muiderberg de
Zuiderzee in moest, waar je al een half uur de zee bent ingeloopen vóór het water
tot je enkels komt. Het is me een tijd van ‘Ik zal het doen, ik zal het heusch doen’,
maar hoe het nu eigenlijk moet gebeuren, daar kunnen ze het zelden of nooit over
eens worden. Tegen dat in hun redenaties het pakkende slot zal komen, raken zij
door een massa tusschenzinnen den draad kwijt. Waarover ze blikken noch blozen,
want ze hebben adem genoeg en den tijd ook. Tot de een of andere generaal er
gelaarsd en gespoord door heen baait, de vervelendste guiten (want ontdeugend zijn
die ‘braave’ burgers met hun periodieke huilbuien niet aangelegd) bij de ooren pakt,
en later in omgekeerde richting dezelfde wandeling onderneemt, als het overgelaten
restje zoowaar alweer aan 't redeneeren en het volhouden dàt zij eindelijk eens wat
zullen doen, begonnen is. De oude Republiek is dood, en men zit aan een
begrafenismaal van taai-taai met suikerwater, en het bedroefde hart kan niet verwarmd
worden door een erfportie, want, en dat komt er nog bij, het is een desolate boedel.
Goed en wel,... maar diezelfde adem-rijke lieden spraken Nederlandsch! Een of
twee tientallen jaren voor dien tijd was dit de taal, enkel en alleen door de
aanzienlijken gebruikt om zich door ‘de booien’ te doen verstaan en met de lieden,
die met nieuwjaar de rekeningen voor timmer- of metselwerk of geleverde goederen
indienden, voeling te blijven hou-
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den, misschien wel om zich niet fe laten afzetten. Een of twee tientallen jaren later
zou het de matrozentaal zijn, waartoe Napoleon onze moedersprake wilde doen
afdalen, maar waarvan een dichterlijk wijsgeer zou zeggen, dat wij haar lief moesten
hebben als den appel onzer oogen. En wat ook niet vergeten mag worden, is het feit,
dat diezelfde rederijke lieden of althans, om in hun taal te spreken, ‘derzelver’ zonen
en dochteren, de firma Holland & Co., zij het dan onder een anderen naam, weer op
pooten gesteld hebben, een firma, die er tegenwoordig voor heel de wereld waarachtig
wel wezen mag!
Kijk, op die manier krijgt men toch weer belangstelling voor den Franschen tijd,
waarvan men uit z'n schooljaren, toen men al die constituties en staatsaanslagen, met
en benevens de namen van directeuren en agenten uit het hoofd moest leeren, een
vreeselijk verwarde herinnering heeft behouden. Men begint te begrijpen, dat die
luitjes zoo gek niet waren, al dansten zij om een vrijheidsboom, en dat zij, gezien de
lengte van de parlementaire redevoeringen uit ònzen tijd, heusch niet over hun
breedsprakigheid tegenover ons behoeven te blozen. Dan denkt men onze straat- en
kamerverlichting en wat verder onze tegenwoordige gemakken betreft, weg, en,
tracht, wat een geschiedkundige toch eigenlijk doen moet. zich zooveel mogelijk
thuis te gevoelen in dien tijd, die, hoe meer men hem nadert, er minder zonderling
en wonderlijk begint uit te zien.
Maar onze tegenwoordige natie bestaat niet enkel uit artikelen-schrijvers en voor
motor dienende uitgevers. Er is ook een publiek, en het is op zichzelf een onderzoek
waard om er achter te komen, hoe zich dat bij een vorig jubileum openbaarde. In
doorsnede wil een min of meer bevredigend percentage daarvan weten, w a a r o m
men feest zal vieren, terwijl de rest enkel maar een kalf vraagt, zelfs al is het geen
gouden, waar het om heen kan dansen. Het moet hooren, hoeveel men wel in den
Franschen tijd geleden heeft, er het hoofd over schudden dat een pondje koffie 63
stuivers en een pond suiker weinig minder kostte, dat men aftreksels van noteblaren
dronk, al vindt het alweer de menschen uit dien

Een collegekamer te Utrecht omstreeks 1835.
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tijd heel zonderling, die er zoo'n vies gezicht bij trokken, wanneer het beetwortelin plaats van rietsuiker te verorberen kreeg, - en natuurlijk vooral van 't jaar 1813.
Door al wat dat jaar voorafging moet de schrijver zich maar... nu ja, met den
Franschen slag heen weten te slaan, wat bij de behandeling van een Franschen tijd
niet moeilijk lijkt. Alleen mag Napoleon niet meer zoo uitgescholden worden als
vroeger, want die is tegenwoordig in de mode.
Nu kan het aan mij liggen, maar ik heb wel eenige hoop, dat - zooals het zoo deftig
kan luiden in de oude resolutiën - de posteriteit, oordeelende over den boeken- en
tijdschriftenoogst van dit jaar der herdenking, moge erkennen, hoe de auteurs van
heden zich niet gesteld hebben op het standpunt, van een detective-verhaaltjes
verslindend publiek naar de oogen te moeten zien. En als, alweer over het algemeen,
de keizer der ‘Zwei Grenadiere’ er goed afkomt, is dat niet geschied om aan een
heerschende mode te voldoen. Zij, die met ernst en naar plicht en geweten, den tocht
door den Franschen tijd ondernomen hebben om eindelijk naast den stoel van Gijsbert
Karel van Hogendorp het bezoek van den Prins van Oranje af te wachten, hebben
daartoe te veel en te diep gevoeld, dat er waarachtig een Nederlandsche natie bestaat,
die evenmin als de verstrooide Israëlieten of de van hun vaderland beroofde Polen,
uitgeroeid of opgelost kan worden. En de daad van Gijsbert Karel en de zijnen, welke
verzinnelijkt zou kunnen worden door het bondige: ‘Ik ben ik!’ zoowel tegenover
de Franschen als tegenover de Bondgenooten uitgesproken, is voor hen het devies
geworden van het jaar 1813.
In nog iets anders onderscheiden zich die geschriften gunstig van die, welke vijftig
of honderd jaar geleden verschenen. De Nederlandsche natie is niet volmaakt meer,
bestaat vooral niet meer uit ‘braave’ menschen of helden. Die... werden buiten de
boeken uitgelachen. De Brielsche luitjes, die, omdat zij zèlf hun stad hadden helpen
verlossen, van den Koning het recht kregen een medaille te dragen, werden eerst in
't verborgen en eindelijk openbaar genoeg bespot, wanneer zij die bij plechtige
gelegenheden op de borst spelden. Dat stond niet fatsoenlijk meer, se-

Openbare promotie te Utrecht, omstreeks 1835.
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dert de ‘heeren’ zich daarover begonnen te schamen; en de godsdienst-oefening, die
iederen 1sten December gehouden zou worden, verliep uit gebrek aan belangstelling.
In de Gedenkboeken van dézen tijd, herleven menschen van gelijke beweging als
wij, behept met dezelfde gebreken als hun nageslacht. Maar dat nageslacht brengt
hen hulde, omdat - ja, omdat zij het weer gedurfd hebben met de oude firma een zaak
te beginnen. En dat die op den duur het vertrouwen gewonnen heeft, is iets, wat wij
dagelijks ondervinden. Laten w i j maar ons best doen om dat vertrouwen niet alleen
te behouden, maar zoo mogelijk te versterken...
Dit tijdschrift leent zich niet tot een overzicht van al wat in dit jaar op boven
aangeduid gebied verschenen is; trouwens daar stellen voornamelijk de latere
geschiedkundigen belang in, zooals die van voor eenige jaren dat deden in de uitgaven
van vroegeren datum, en dan, als zij gaarne van enkele plaatselijke bijzonderheden
meer op de hoogte wenschten te komen, vanzelf het ‘Nationaal Gedenkboek der
Hernieuwde Nederlandsche Unie van den jare 1813 door J. Konijnburg’ of een
dergelijk algemeen overzicht uitzochten en raadpleegden, voor en aleer zij aan een
dieper gaande studie begonnen. Zulk een werk voorziet werkelijk ‘in een bestaande
behoefte’, en 't lag voor de hand, dat er bij het eeuwfeest een soortgelijk verschijnen
zou. Bij de tegenwoordige manier van werken had het zijn bezwaar, dat één persoon
dit boek schreef. Voor de deugdelijkheid en de wetenschappelijke waarde van dit
werk was het gewenscht, dat voor elk gedeelte, hetzij dit een onderwerp van meer
algemeene strekking, hetzij de geschiedenis van de vrijwording eener streek of
gemeente betrof, een deskundige werd aangezocht, die het, na zorgvuldige
voorbereiding, schrijven zou.
Nu bezitten al die lieden wel hoofden, die denken, en archief-neuzen, die speuren
kunnen, maar niet dezelfde uitdrukkingswijze, of juister dezelfde waardeering van
hetgeen er uitgedrukt moet worden. Wat de een belangrijk vindt, wordt door den
ander minder geschikt geacht om daarvan melding te maken. De een ziet in zijn
onderwerp heel de wereld. De ander klopt het stof der eeuwen uit zijn archiefjasje,
loopt een straatje rond, gaat ergens buiten op een bank een straatliedje zitten fluiten,
om dan eerst aan de beschrijving van wat hij gevonden heeft te beginnen. Een derde
bewandelt ook in dit opzicht den gulden middenweg. Indien nu al die hoofden niet
onder één kaproen te vangen waren, zou er een raar boek de wereld in komen. Daarom
zochten de erven Bohn te Haarlem, die over 1813 een ‘Historisch Gedenkboek’ van
kolossalen omvang wilden uitgeven, een redacteur op, die, behalve zijn eigen
stokpaardje, nog het ros van den inspecteur-generaal over al die medewerkers moest
berijden.
Men wil wel eens zeggen, dat gemeenlijk een generaals-paard niet tot de
ontembaarste behoort, en van Napoleon wordt verteld, dat hij van een Bucephalus
niets moest hebben. Wat mij aangaat, ik kan getuigen, dat generaal Koolemans
Beynen, die over de samenstelling van dit Gedenkboek de hoofdleiding op zich nam,
geen mak paard bereed, toen hij zooveel medewerkers had af te richten voor de groote
parade. Niet alleen moest hij wetenschappelijk hoog genoeg staan om altijd baas
boven baas te blijven en den schrijver van een bepaald onderwerp zoo af en toe eens
te kunnen overbluffen door de toezending van paperassen, waarvan die geen kennis
droeg; maar niet het minst had hij den fluweelzachten handschoen noodig, waarmede
mogelijke schrijvers-ijdelheid of eigenzinnigheid in het rechte spoor gebracht moesten
worden. Waarbij nog kwam, dat aan de medewerkers vooruit gezegd werd, dat zij
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geheel belangeloos hun diensten zouden hebben te verleenen en enkel rekenen konden
op een zeker getal afdrukjes. Alleen wanneer het werk een reuzen-succes had, zou
er voor hen ook iets beschikbaar gesteld worden.
Generaal Koolemans Beynen heeft heel wat zorg en moeite gehad, eer de drie
deelen, die nu achtereenvolgens verschenen (het geheele werk is op vier deelen
berekend) op pooten stonden. Als ik zijn geheele correspondentie of ten minste die,
van welke hij kennis heeft moeten nemen, afmeet naar de briefwisseling, die ik met
hem over mijn onderwerp gevoerd heb, dan had ik niet graag in zijn plaats willen
staan. Hoeveel hij aan elk artikel te kluiven heeft gehad, wel, het is maar het
verstandigst, dat hij dit zelf vergeet. Ik laat nu maar onvermeld, welke kleine
opmerkingen soms uit zijn pen moesten vloeien; over de spelling bijvoorbeeld, en
over het gebruik der hoofdletters. Nooit verloor hij zijn geduld; ten minste in zooverre
dat op een afstand te merken was. Altijd bleef zijn correspondentie aangenaam en
hoffelijk.
Reeds in de eerste helft van het jaar 1911 begon de campagne. Ik voor mij heb
toen in de Brielsche bladen een rubriek geopend met het opschrift ‘Vragen en
Antwoorden over 't jaar 1813’, om, voor zoover ik het niet uit de stukken en boeken
te weten kon komen, aan de menschen, die 't van hun ouders of grootouders gehoord
konden hebben, de gelegenheid te geven mij uit den brand te helpen, vooral waar ik
met twee of meer lezingen van een feit verlegen zat. Wat ik in twee jaargangen op
die manier in gemelde bladen geschreven heb, zou op zichzelf een boekdeel kunnen
vullen. Verwonderd heeft het mij, hoe weinig positiefs de menschen onthouden
hadden, hoe verward een mondelinge overlevering tot u komt, en... hoe
oud-Hollandsch bang de lieden over het algemeen nog voor het vermelden van hun
naam zijn, al komen ze dadelijk aanzaniken, als men van een of anderen grootvader
den naam niet naar hun zin gespeld heeft, - waarin zij trouwens gelijk hebben. Ik
ben ten slotte maar op huisbezoek gegaan, op de manier van de Heilsoldaten, en
omdat men na eenige inquisitorale vragen tot de geruststellende overtuiging kwam,
dat ik met geen collecte-bus rondging, werd ik toegelaten tot het omsluierde verleden.
En in veel gevallen kwam er niet veel soeps achter dien sluier vandaan. Mijn
vertrouwen op mondelinge overleveringen is door deze campagne heusch niet
versterkt. Hoe de menschen soms iets averechts verkeerd verstaan hebben, is wel
eens
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merkwaardig. En juist aan dat verkeerde blijven zij met hand en tand vasthouden,
eenvoudig, omdat het oud is.
Wijl ik dat alles ondervonden heb, kijk ik de boeken, die over 1813 verschenen
zijn met een geheel ander oog aan, dan de meeste menschen, die voor de uitstalling
van een boekwinkel blijven staan. Welk een moeite en zorg is er aan besteed, hoe is
schier elke mededeeling het resultaat van lang en ijverig zoeken! Dat behoeft de lezer
niet te weten, en, mocht hij het onder het doorlezen bemerken, dan zegt hij, dat het
boek naar de studeerlamp riekt, en... schuift het op zij. Men houdt niet van taaien
kost, en daarin heeft men geen ongelijk. Want wel moesten de schrijvers heel wat
droge en languitgerekte, doodvervelende schrifturen doorwerken; doch zij zagen iets
w o r d e n . Zij dreven getroost een langen tijd in de een of andere Sargasso-zee rond,
wetende, dat er wel een doorkomen aan zou zijn, en dat ze ten slotte een kust bereiken
zouden, wel niet door hen ontdekt, maar dan toch door hen teruggevonden.
Onwillekeurig gebruik ik daar een beeld, dat aan het tijdvak van de zeevaarders
en landontdekkers ontleend is. Te eer zit ik hiermee verlegen, omdat een ander
generaal - hij laat zich op den omslag van zijn inderdaad reusachtig boek kort en
bondig ‘generaal Wüpperman’ noemen - een werk tot stand gebracht heeft, dat men
met toenemende belangstelling doorblaart, misschien eerst om de door de uitgevers
(Scheltens & Giltay te Amsterdam en J.G. Broese te Utrecht) met kwistige hand
verspreide illustraties, om, als men aan het lezen begonnen is, geboeid te worden
door den rustig verklarenden tekst. Dit ‘N e d e r l a n d v o o r h o n d e r d j a a r ’ zal
een blijvende plaats innemen onder de huidige uitgaven over den Franschen tijd, óók
omdat het niet het minst voor militairen, een aantrekkelijk overzicht geeft van die
bij uitnemendheid oorlogszuchtige dagen.
Ware de schrijver geen generaal geweest, ik zou zelfs door deze kolossale uitgave
mij niet uit de keuken hebben laten lokken, waarin ik zelf voor het vuur heb gestaan.
Maar het is ook zoo eigenaardig - en men zal er dadelijk nog een staaltje van zien hoe het jaar 1813 voor onze generaals een groote aantrekkingskracht bleek te bezitten.
In zooverre zij daar op uittrokken als de oude conquisteadores der Spaansche tijden,
die zich inscheepten naar de Nieuwe Wereld, kan ik ook voor onze historie-lievende
Nederlandsche veldheeren mijn beeld van een Sargasso-zee behouden.
Aan nog een verzamelwerk, dat zijn oorsprong in dit jubeljaar vond, heb ik
meegewerkt, namelijk aan het boek, dat onder den titel ‘'t H e r s t e l d e
N e d e r l a n d ’, bij de f i r m a Va n K a m p e n te A m s t e r d a m verschenen is.
Ook daaraan verschillende medewerkers, die, hetzij een bepaald onderwerp, hetzij
een bepaalde streek of gemeente te behandelen hadden, en het was alweer een
generaal, die op het inspectie-paard zat, namelijk generaal A.N.J. Fabius. Maar in
de keuken van dat boek is het erg gezellig toegegaan. Men had ook geen ouden,
taaien kost uit den Franschen tijd weer eens op te zetten en met allerlei kunst en
vliegwerk smakelijk te maken. Men ging eris neuzen in de provisiekast van
grootmama uit den goeden, ouden tijd, toen men een perzik kreeg voor zijn
naarstigheid, en... zoo'n perzik smaakt altijd naar meer!
Het is dan een allergezelligst boek geworden, dat, om zoo te zeggen, een
overbrugging is van het jaar 1813 naar onzen tijd. Als je er in zit te lezen, is 't net,
of je je vader nog hoort vertellen van den ouden tijd. Zelf ben-je nog jong. 't Is
winteravond en op de avondschool had-je een vroegertje; want door de strenge vorst

Neerlandia. Jaargang 17

wou het gas niet branden. Nu zit-je thuis. 't Is te laat om sleedje te rijden, en omdat
je voor je-zelf dat niet vindt, zegt vader:

In het roefje der Trekschuit

‘Kom maar eens hier bij me zitten, dan zal ik je vertellen van de dagen, toen i k jong
was en sleedje reed met de meisjes uit de buurt en de leerjongen van een of ander
ambacht het de vrouw van den baas moest doen met een warme stoof in de bakslee.
Maar zoo'n jongen had daar natuurlijk niet veel lust in en wist het wel zoo aan te
leggen, dat ‘de vrouw’ met haar ‘erwtenbun’ op, met slee en stoof en al over een
sneeuwhoop omver tuimelde en het jongmaatje met een heelen hoop scheldwoorden,
die heusch zijn kouwe kleeren niet raakten, het bosch werd ingestuurd.
Ziet ge, dàt heeft het boek van generaal Fabius in zijn voordeel, dat het zooveel
herinneringen bij ons opwekt, en wij het slachtoffer, hetwelk zich dan juist in onze
nabijheid bevindt, gaan overstelpen met onze persoonlijke herinneringen. En dat op
schier elk gebied. Want zeker ontbreken ook in dit boek de doorwrochte studies niet,
resultaat van veel kennis en onderzoek; maar ook die wekken herinneringen bij ons
op, hoe nader men aan den tijd komt, die nog ‘als de dag van gisteren’ voor onzen
geest staat.
't Is ons, bij het lezen van onze staatkundige ontwikkeling, of we, een dertig-,
veertigtal jaren terug, in ‘Uilenspiegel’ dien eigenaardigen hoogen kop met het kuifje
van den ‘ouden’ Heemskerk zien, dien slimmen en gevatten baas, om wien we dik-
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wijls stiekem hebben moeten lachen, zooals dat een Nederlander uit dien tijd deed,
die buitenshuis liever den schijn bewaarde van vooral de staatszaken heel ernstig en
bovenal heel in 't fatsoenlijke op te nemen. In dit boek zit-je weer eens bij Saartje,
die goeie, oude baker, die sprookjes kan vertellen, en eet-je dikke wafels. Wees niet
bang, dat je er te lang bij behoeft te blijven, om op je geweten af te verklaren, wat
nu voor u het begeerlijkste jaargetij is. Want eerst met de trekschuit en de diligence,
daarna met de eerste raderbooten met die hooge kasten en de spoorwagens met
zeiltjes, en ten slotte in de salonbooten van Fop Smit of in den eetwagen van een
D-trein, kom-je hoe langer hoe sneller naar je eigen tijd met al die gemakken, waaraan
je nu voelt erg gewend te zijn. Je wordt wakker als uit een droom over menschen en
dingen uit vroeger dagen. Je bent dankbaar, dat je ze nog eens gezien hebt, maar
behaaglijk je nog eens uitrekkend, vind-je het toch maar beter zooals het tegenwoordig
met de menschen en de toestanden gesteld is.
De eer van dit boek zoo gezellig te hebben gemaakt, behoort niet voor het minst
aan den redacteur zelven. Toen hij mij om mijn medewerking verzocht, dacht ik
eerst, dat hij een wetenschappelijk artikel wilde hebben, en stuurde hem een
gedocumenteerd stuk, over hetgeen van 1813 af in mijn omgeving was voorgevallen,
een verkorte ‘echte’ historie. Daar kreeg ik een heelen brief over terug! Dat wilde
hij wel plaatsen, met mijn naam er onder, maar dàt was toch ‘vader Been’ niet, die
uit dat artikel sprak. Hij herinnerde mij aan die gezellige avondjes in zijn
studeerkamer, toen hij nog in den Briel woonde, in die groote kamer, waar omheen
de Noordwester zoo spoken kon, als het in den laten naherfst was. Zoo'n
Zaterdagavond was voor heel de familie, en ook voor Loos, den hond, en Mina, de
poes, d e heilige avond, omdat de jongens, die iederen dag naar Schiedam moesten
(er was toen nog geen vijfjarige Hoogere Burgerschool in den Briel) en dan 's avonds
geheel in beslag werden genomen door hun lessen, nu vrij waren en het stil geluk
van den oud-Hollandschen familiekring leerden kennen en liefhebben, om er een
indruk van mede te nemen voor hun geheele verdere leven. En zooals ik dan op mijn
praatstoeltje zat, allerlei dingen vertellend uit den tijd, toen er nog zeelocdsen waren
in den Briel, moest ik ook mijn artikel schrijven voor zijn verzamelwerk.
Met zoo iets bedoelt nu generaal Fabius zijn Procrustus-bed, waarvan hij in de
Inleiding spreekt. Men ziet: bij die operatie deed hij den patiënt nog al niet veel pijn.
Waarlijk, hij is een geboren redacteur, en een uitgever, die hem als zoodanig weet
te veroveren, is er goed mee...
Ziezoo, nu heb ik de lezers van dit tijdschrift eens in de keuken laten kijken, waarin
boeken gekookt en gebraden worden. 't Is voor de koks daar niet ongezellig, zelfs
niet voor hen, die enkel voor een gelegenheidsboek ‘lange messen dragen’. Maar er
wordt toch harder gewerkt, dan de meeste menschen aan het feestelijk diner wel
vermoeden.
Brielle.
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Prof. Mr. T.M.C. ASSER. 1838-1913. Ongeëvenaard kenner van Staats- en Volkenrecht.
Hij was in 1911 uitverkoren voor een Nobelprijs, een eerbewijs vóór hem aan vier Nederlanders
geschonken: professoren Van 't Hoff, Zeeman, Lorentz en Van der Waals

Onze vlag.
Van torentrans, van dak en schuit
Waai uit! waai uit aan stok en stag,
Geliefde driekleur, Neêrlands vlag,
En wapper in den jongen dag
Uw vrije banen uit!
Verneed'ring leedt ge, aan smaad gelijk;
Maar 't trouwe volk heeft u ontplooid,
Met u zijn feest'lijk huis getooid
En met uw kleur de lucht vermooid
Van 't nieuwe koninkrijk.
Vrij tusschen 's werelds krijgsgeweld
Hebt gij een eeuw van rust en vreê
Gewapperd over land en zee,
Aan vreemde kust, op verre reê
Oud-Neêrlands eer hersteld.
Zwel uit van vreugd en jubel mee!
Ik prijs en zegen nu den dag,
Dat 'k onder u, gewijde vlag,
Mijn kwijnend volk herleven zag
In vrijheid en in vreê;
Dat 'k toonen zag mijn Vaderland,
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Dat vrede niet een volk ontkracht,
Den durf verslapt, den geest versmacht,
Maar hier frisch bloeiend leven bracht
En welvaart elken stand.

G.W. LOVENDAAL.
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Gen. KAREL VAN DER HELJDEN, de held van Atjeh. (1826-1900).
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JAN CAREL JOSEPHUS VAN SPEIJK (1802-1830). Voorstelling, afwijkend van het gewone verhaal.
(Naar een gravure van R Craeyvanger).
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LAURENS REINHARDT KOOLEMANS - BEIJNEN (1852-1879). Uit ‘Leven en Streven van
Koolemans Beijnen’, d.Ch. Boissevain.
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Uit een oude doos.
Een stapeltje oude almanakken, kranten en ander grut heb ik uit mijn kast gehaald.
Dierbaar goedje, want er leeft als in de Genestet's schotje, een geest in, de geest van
toen vader en moeder of grootvader en grootmoeder jong waren, van een tijd nog
zoo dicht bij en toch zoo heel ver af. Een geest, die ouden nog heel gemeenzaam
klinkt; stemmen uit de verte. Neerlandia had graag een heele rij van plaatjes nagedrukt,
die met de woorden mee de stemming brengen, waarin zulke dingen moeten worden
genoten. Maar 't is te duur en daarom moet zij een kleine keus doen. En dan, de oude
letter en het papier! Men zegt zoo licht: neem voor ons maandschrift wat beter papier;
één soortje beter, maar zóó dat men het verschil bijna niet opmerkt, scheelt ieder
nummer meer dan honderd gulden. En kunstdrukpapier ieder nummer eenige
honderden guldens. Het Verbond roeit dus maar met de riemen, die het heeft, en...
we komen er toch ook mee.
Men leze dus de liedjes die volgen en men geniete de plaatjes zóó als ze er staan.
En denke er zelf het stevige, warm getinte, licht gepokte papier bij en de deftige,
soms nuffige letterteekens. De verbeelding moet toch aan het werk en wordt willig
bij zulke leesstof.
Uit Volksliedjens, uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, van
1793, zevende druk, nemen wij het toen en later lievelingslied, dat nog wel gekend
en gezongen wordt op de wijze: Laatstmaal toen ik in 't Maisaizoen.

Het Wagtend Meisjen.
Wat wordt het laat! de klok slaat agt,
Waar of mijn Doris blijft?
't Valt moeilijk als men iemand wagt,
En als de vreeze ons drijft,
Te twijff'len aan zijn' trouw;
Hij heeft misschien berouw;
Dat hij een meisjen zonder geld,
Gevraagd heeft tot zijn vrouw.
Maar foei! - wat doet het ongeduld
Mij onrechtvaardig zijn!
'k Veroordeel hem wis buiten schuld,
En doe mij zelve pijn.
Ik ken zijn braaf gemoed;
Hij zoekt geen geld of goed,
Maar een getrouw en teder hart,
Dat aan zijn' wensch voldoet.
Weg, weg met ongegronde vrees
'k Verlang naar hem met smart,
Op dat ik in zijn oogen leez',
't Gevoelen van zijn hart.
Blijft Doris mij getrouw,
En word' ik eens zijn vrouw,
Dan leeft er geen vorstin op aard,
Daar ik meê ruilen zou.
Geen groote staat noch overvloed
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Ons 't waar genoegen geeft.
De liefde die het hart voldoet,
Maakt dat men vrolijk leeft;
Dan deelt men vreugde en druk,
Geluk en ongeluk,
En draagt, getroost en welgemoed,
Te samen 't Huwlijks-juk.
Maar ach! nog komt mijn minnaar niet,
Elk uur schijnt mij een' dag.
Wat baart zijn afzijn mij verdriet,
Wat of hem deeren mag?
Ik zie al weêr eens uit Maar zagt... ik hoor geluid...
Hij is 't - o ja! - Hoe klopt mij 't hart,
Kom Doris, kusch Uw bruid.

Aanschouw op onderstaande print ‘De Verheugde Vader’, zich vermeiende in
denzelfden bundel met zijn lieve jonge spruit. Een toonbeeld van geduld en ontluikend
bakertalent. Welk een tijd van rustige toewijding

De Verheugde Vader.

aan huiselijk bedrijf, als de baker ten vuurmand is getogen en onderdehand even het
opgenomen wicht aan blijkbaar reeds bedreven mannenhanden heeft vertrouwd!
Kom daar nou reis om! zou oom Stastok zeggen, als hij nog leefde. Want ook
bakers deinzen weg op de golven der historie en pleegzusters doen haar hygiënischen
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intocht. En de sjamberloe, waarm deze vader is gehuld, heeft haar belangrijke rol
van dagelijksche manskleedij voor vluchtiger bedoeling ingeruild. De stevige, thans
ouderwetsche wieg is vervangen door lichte, sierlijke ijzeren bedrijfjes, uit Amerika
ingevoerd. En de echtkoets in den kouden winter hermetisch ingesloten door de zware
groen saaien gordijnen als een klamboe tegen versche lucht, is daar aan de voorzijde
geopend om de gelukkige moeder uitzicht te geven op haar lichtelijk dodeinenden
echtvriend. Die echtkoetsen, zij staan nog hier
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en daar in oude huizen en dan op de logeerkamer, en prijken verder nog af en toe bij
den afslag van Deftige Inboedels. Wij slapen zonder gordijnen, met open raam, zelfs
als het mist.
Keeren wij echter terug tot den Verheugden Vader en aanhooren wij, mee
wiegelende, zijn zang.

De Verheugde Vader.
Wijze: Zonder liefde, zonder wijn.
Groote Schepper blij te moe,
Breng ik voor den zegen,
U een vrolijk danklied toe,
'k Heb mijn' wensch verkreegen;
'k Heb een lieve jonge spruit,
't Doel van mijn verlangen;
Laat ik het kindjens teêr geluid,
Door mijn zang, vervangen.
Hoop en vrees was om ons heên,
Toen mijn lieve gade
't Zorglijk kraambed in zou treên,
'k Bad, u, God! genade Sta haar bij in heuren nood,
Hoor haar, onder 't kermen,
Geef haar 't wichtjen, in heur schoot,
Moederlijk te omarmen.
Mijn gebed, tot u gericht,
Mogt aan mij gelukken.
'k Mag een lief en teder wicht,
Aan mijn boezem drukken.
Ik omhels mijn braave vrouw,
'k Roep: mijn lust, mijn leven!
Zie het onderpand der trouw,
Ons door God gegeven!
'k Heb aan u, die alles weet,
't Wichtjen toegeheiligd,
't Zij door u, voor onheil, leed
En gevaar beveiligd;
Die de waereld in zal gaan,
Moet verleiding vreezen,
Wil dus op die smalle baan,
Hem ten leidsman weezen.
Dan zal 't kindjen ons tot vreugd,
U ter eere leeven;
En, als 't eigendom der deugd,
Naar de waarheid streeven;...
Maar mij dunkt, het kindjen schreit
Zou het mij dan hooren?
Zagt - 'k wil door geen vrolijkheid,
Hem in 't slaapen stooren.
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Eveneens op dezelfde wijs: ‘Zonder liefde, zonder wijn’, zingt de Schoonmaakster
haar morgenzang. Hoe mooi is ook deze gravure! We mogen genoeglijk worden
aangedaan om de in onze schatting grappige deftigheid der verzen, maar wij moeten
daarbij erkennen dat de verluchting heel wat beter was dan tegenwoordig. In dat
opzicht zitten wij na honderd jaar beslist aan lager wal, al trachten wij er met halve
kracht af te komen.
De groote schuithoed der Schoonmaakster leeft nog aan het strand bij de
visschersvrouwen; een mooi stadsgezichtje als op dit prentje, vindt men nog in tal
van steden; aan het prachtige Delft denken we 't eerst. Maar de lange bel, die zich
respecteerde en als hij krachtig was neergerukt, antwoordde met een luiden, koperen
klank, die de lange gang en het trappenhuis vulde met groot geluid - die lange bel is
vervangen door een neuswijs knopje, dat hysterisch aanslaat als men er even op
drukt. O lange bel, vriend van onze jongensjaren, aan wie we in de vliegende vaart
hard trokken als we muisjes belden, te hard, want de meid schoot er niet voor in haar
sloffen! Gezegende bel en ook gij, gezegend koperen handje, dat uitgetrokken moest
worden, maar dan ook na een stevigen ruk, de verbeide uitwerking hadt! En dat, laat
ons dat dankbaar

De Schoonmaakster.

gedenken, voor moeren vatbaar waart! Wat een val! Van trekbel tot die onaanzienlijke
mopsneus, die slechts voor andermans indruk vatbaar is!
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De Schoonmaakster.
'k Zit hier op de stoep en wagt;
Zou de meid niet hooren?
Ja, al ligt zij warm en zagt,
'k Moet heur slaap toch stooren.
'k Schel nog eens - het wordt ook tijd,
't Zou mij haast verveelen,
Als ik hier den tijd verslijt,
Zou ik 't dagloon steelen.
'k Heb ook nog zo veel te doen,
Eerst den trap en 't zaaltjen,
Daar ik alles schoontjes boen,
Dan aan het portaaltjen;
'k Moet nog schuuren - nat, en droog,
Keuken zelfs - en kelder En niet slegts zoo wat voor 't oog,
Maar ter deegen helder.
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Jufvrouw gaat mij wel niet naa,
Maar, zou ik verdraagen,
Dat zij, als ik heenen gaa,
Reden vondt tot klaagen?
'k Word van haar zo wel beloond,
Ik krijg kostlijk eeten;
't Is dan billijk, dat men toont
Zelf zijn' pligt te weeten.
'k Denk wel eens, het valt toch zwaar,
Dag aan dag te slooven:
Had ik werk voor 't gansche jaar,
Ik kwam 't eens te boven.
Maar van 't geen ik zomers win,
Moet ik 's winters leven,
En dan heeft het moeiten in,
Elk het zijn te geeven.
Maar dit krenkt geenszins mijn moed,
'k Ben toch wel te vrede;
Heb ik dan geen overvloed,
'k Heb gezonde leden;
Zijn mijn kleêren eens wat slegt,
Oud en vol met lapjes,
't Schaadt niet, als slegts ieder zegt:
Ze is toch schoon en knapjes.
'k Ben gezond en vlug en sterk,
'k Win mijn brood met eeren,
Als ik trouw ben in mijn werk
Kan mij niemand deeren.
Daar geen mensch mijn lot benijdt
Heb ik niets te vreezen,
'k Schel nog eens - waar blijft de meid?
Zagt, daar zal ze weezen.

Uit den A l m a n a k v o o r d e J e u g d , voor 1837 nemen wij Grootmama's
Verjaardag, ingeleid door de volgende toelichting:
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Grootmama's Verjaardag.

De verjaardagen waren aan het huis van Mevrouw de Weduwe Stins regte feesten
voor de lieve jeugd; er kwam dan gewoonlijk een extra schotel op den middagdisch,
en men had den geheelen dag vacantie; doch de kinderen betoonden zich daar dan
ook gewoonlijk regt erkentelijk voor. Op Grootmama's 61-sten verjaardag gingen
zij haar als gewoonlijk begroeten, bragten haar de fraaiste bloemen, en Betje
overhandigde de waardige vrouw een zeer net geschreven versje, dat een vriend van
den huize voor haar vervaardigd had; zij zeide het met gepaste vrijmoedigheid op,
en het luidde als volgt:

Grootmama's Verjaardag.
't Zij mij vergund, om dit gedicht,
Tot U gerig,
En door mij zelv' geschreven,
U, Grootmama! te geven.
Bevat het needrig kinderlied
De wenschen niet,
Die wij bij 't uchtenddagen
Den Hemel voor U vragen;
't Houdt zekerlijk de sporen in
Der teedre min,
Die, schoon niet uit te spreken,
Ons hart voor U blijft kweeken.
Nooit zal die min, gevest in 't bloed,
Door U gevoe,
Bij kindren uwer kindren,
Verdooven of vermindren.
Slaat God ons aller liefde gâ,
Dán, Grootmama!
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Zal Hij nog vele jaren
Uw leven voor ons sparen.
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Proclamatie.
Aan Mijn Volk!
Het is Mij eene behoefte Mij op dezen gedenkwaardigen dag te wenden tot het
Nederlandsche Volk.
Heden voor 100 jaren was het oogenblik geboren, waarop de Vereenigde
Nederlanden hun nationaal bestaan hernamen.
Ik herdenk met dankbaarheid de woorden waarmede Van der Duyn van Maasdam
en Gijsbert Karel van Hogendorp den 21 November 1813 het bewind hebben
aanvaard:
‘Wij voldeden aan den wensch van alle onze Bondgenooten, wanneer
wij in afwachting van de komst van Zijne Hoogheid den Heere Prinse van
Oranje, en in Zijnen Naam, dezen dag, ons stelden aan het hoofd der
Regeering; wij namen die taak op ons, met vertrouwen op de hulp der
Goddelijke Voorzienigheid, wier hand de aanstaande verlossing van ons
verguisde vaderland zoo zichtbaar bestuurt; maar wij deden het ook met
vertrouwen op den bijstand, op de hulp van elk Nederlander, die zonder
herinnering aan het verledene, zonder onderscheid van rang of staat of van
Godsdienstige gezindheid, met ons de behoefte gevoelt van nog eenmaal
te herwinnen dat Vaderland, dat op de elementen, op P h i l i p s en A l b a
veroverd, van den moed onzer voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch
met smaad en schande te lange bezoedeld werd.’
Dat vertrouwen is niet beschaamd.
Het Vaderland is herwonnen.
De gewesten van Nederland zijn saamgegroeid tot onverbreekbare nationale
eenheid.
Moederland en Koloniën zijn nauw verbonden.
De vrijheden en het zelfbestuur der bevolking zijn gestadig uitgebreid.
's Lands welvaart, begunstigd door een opgewekten ondernemingsgeest en
verbeterde arbeidsvoorwaarden, is belangrijk toegenomen.
Een krachtig streven naar zedelijke en geestelijke verheffing heeft zich baan
gebroken.
In wetenschap en kunst dingt Nederland met andere volken om den voorrang.
Het is Mijn innige wensch dat onder Gods zegen vrede, vrijheid en voorspoed
mogen bewaard blijven.
De eendracht van alle Nederlanders ‘zonder onderscheid van rang of staat of van
Godsdienstige gezindheid’ zij ook in de toekomst de hechte grondslag der nationale
onafhankelijkheid.
Met het Nederlandsche Volk hoop Ik samen te werken tot geluk van het Vaderland.
HET LOO, 21 November 1913.
WILHELMINA.
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Abraham Fischer †
Ter gedachtenis.
Ik eer uw nagedachtenis Abraham Fischer, met groote innigheid; de tijding van uw
dood was mij als klokgelui uit wijde verte. Zooals uw beeltenis boven deze eenvoudige
woorden staat, zoo was uw uiterlijk in het laatst van April 1900, toen met weinige
uitverkorenen ik u en uw mede-afgevaardigden Wolmarans en Wessels, voor het
eerst te Rotterdam mocht ontmoeten in het schoone, gastvrije huis van onzen grooten
Nederlander A.G. Kröller. En den volgenden dag namen wij van u afscheid op de
rivier, bij uw gang naar Amerika.
Dat waren bange tijden! In Lorenço Marquez waart gij met u drieën scheep gegaan,
juist op den dag dat Lord Roberts Bloemfontein was binnengetrokken. Dat was
onvermijdelijk gebleken sinds Cronjé's overgaaf bij Paardeberg. Doodelijke ernst
was het geworden met den strijd der Boeren voor hunne onafhankelijkheid. Maar
nog een lange tijd van ongeevenaarden vrijheidskamp lag in het verschiet; de
schijnbaar overwonnene zou nog herhaaldelijk overwinnaar blijken en ware het ten
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slotte wellicht nog voor goed geworden, als de heros die al zijne landgenooten
geestelijk beheerschte, deel had kunnen nemen aan de laatste onderhandelingen:
President Steyn!
Gij Fischer, waart voor den oorlog zoo benijdbaar gelukkig in uw mooie smaakvolle
woning, even buiten Bloemfontein, de hoofdstad van dien Vrijstaat, die een paradijs
op aarde heette te zijn. Rust en vrede alom. Lid van den Uitvoerenden Raad, zeer
gezocht advocaat, schrander, geestig, welsprekend maar vóór alles hoffelijk, zoudt
gij zeker zijn geslaagd in uw herhaalde pogingen van Lord Milner tot vredelievendheid
te bewegen, als het niet de Engelsche Regeering te doen was geweest, al jaren lang,
om met volbewuste krenking van recht en woord, de Republieken uit te roeien. Zóó
groot was uw begeeren naar afwending van oorlogsgevaar, dat gij door landgenooten
verdacht werd den oorlog te vreezen. Maar toen gij eenmaal overtuigd waart dat niets
kon baten, toen hebt gij mede gestreden met al uw krachten. Gij waart liever in uw
land gebleven, maar Generaal Botha zei: ‘eenig Afrikaner kan skiet soos jij, maar jij
is de man die kan praat!’ En gij zijt gegaan, om bij de Regeeringen in Europa en in
Amerika te pleiten voor het goed recht van uw volk, en tusschenkomst te vragen
tegen de ten hemel schreiende geweldenarij, uw volk aangedaan. Maar de Regeeringen
bleven doof, in Europa als in Amerika. Gij hadt de sympathie der volken, dat was
veel en zal veel blijven, zoolang het oordeel over den Zuid-Afrikaanschen oorlog
zal blijven bestaan, maar helpen deed het u toen niet! De Republieken hebben zich
zelf moeten helpen en zij hebben dat gedaan. Uw land is één geworden en weer zich
zelf.
***
Dan staat mij voor den geest die avond te Utrecht, met Leyds en Mansvelt, toen de
telegraaf de onderwerping der Boeren had gemeld. Dat was 2 Juni 1902. Gij waart
de vierde in den kleinen kring. Wij begrepen niet; de laatste berichten uit het veld
aan President Kruger en het Driemanschap hadden nog zoo hoopvol geluid! Diep
onder den indruk waren wij, maar niet verslagen; niet het minst gij waart het, die de
overtuiging bezaat van een nieuwe, betere toekomst. En vergeten zal ik nooit uw
woord, toen wij hand in hand, in den nacht met ons ben den stonden voor uw hôtel,
Pays-Bas: ‘gij zult misschien wonderlijke dingen van mij hooren en lezen, dingen
die gij niet begrijpt, maar denk dan altijd: Fischer werkt voor de toekomst van zijn
volk. Vertrouw mij!’
Ik heb u vertrouwd, beste vriend, want gij waart een eerlijk, hoogstaand,
scherpzinnig man, met hart. Dat laatste hebt gij voor uw dood nog pijnlijk moeten
ervaren.
***
In Bloemfontein in Januari 1909 nauwelijks op mijn kamer in Queen's Hôtel, vroeg
al, met den nachttrein van Pretoria, kwam uw kaartje en onmiddellijk daarop gij zelf.
Dat was een heerlijke ontmoeting na zeven jaar! De Unie was kort geleden
afgekondigd; gij waart voorzitter van den Ministerraad. Orange Colony was weer
Oranje-Vrijstaat geworden! En gij waart zoo kwiek in uw bewegingen en zoo
opgewekt in uw spreken, en zoo aantrekkelijk eenvoudig in uw hoofsche
welgemanierdheid! Gij waart wat ouder geworden dan op dit portret, dat spreekt.
Maar gij waart nog dezelfde hartelijke, tintelend geestige man. Bovenal nog dezelfde
trouwe Boer. Gij hadt niet het onomstootelijke geloof als ik, in de waarde van uw
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taal als waarborg voor uwe nationaliteit, maar gij spraakt voortreffelijk Hollandsch,
opmerkelijk zuiver en rijk. Dat mocht ik ook den volgenden dag ondervinden bij een
vriendelijk onthaal in de Oranje School, President Steyns troetelkind, toen gij daar
een woord zeidet. Dat was de laatste maal dat ik u heb gezien.
Nu zijt gij dood. Uw laatste levenstijd is niet uw gelukkigste tijd geweest; om de
kwaal niet, die u teisterde, en om de verhouding tusschen Botha en Hertzog niet. Dat
alles is nog zoo versch en raakt zulke teere punten. Maar dat staat vast: gij, die zoo
rechtschapen uw roemvollen strijd voor land en volk hebt gestreden, die zoo groot
aandeel hebt gehad aan de beproevingen vóór en in den oorlog, die mede zijt geweest
zoo bezield opbouwer van een nieuw gevormd, grooter vaderland, gij hadt verdiend
in rust en vrede uw laatste dagen te doorleven, zooals gij die hebt doorleefd in uw
mooie, smaakvolle woning in wat eens was een paradijs op aarde: rust en vrede alom.
Uw volk en ook het onze, zij zullen u nooit vergeten.
H.J. KIEWIET DE JONGE.
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Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van 1 Nov. 1913.
A a n w e z i g : de heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; de dames E. Baelde,
onder-voorzitster en R. de Guchtenaere en de heeren H.D.H. Bosboom, A.C. van der
Cruyssen, Joh. C. Kesler, H. Meert, J.M. Pijnacker Hordijk, N.J. Roelfsema,
secretaris-penningm., Mr. W. Thelen, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler.
A f w e z i g met kennisgeving de heeren C.R. Bakhuizen van den Brink, Mr. C.Th.
van Deventer, Dr. H.F.R. Hubrecht, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Mr.
Dr. C.F. Schoch, Kapt. J.A. Snijders Jr. en J.D. Baron van Wassenaer van Rosande.
A f w e z i g zonder kennisgeving de heeren Prof. Dr. J. Boeke en Mr. Em. Wildiers.

Punt I. Notulen der vergadering van 12 April.
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
Schrijven, meldende, dat Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden weder gedurende
5 achtereenvolgende jaren f 50.- wenscht bij te dragen.
Bericht, dat aan de inzending van het A.N.V. op de Wereldtentoonstelling te Gent
een hoogste prijs (gouden medaille) is toegekend.
Mededeeling, dat het A.N.V. bijdroeg aan een huldeblijk voor Mr. Th. Stuart, Nederl.
Regeeringscommissaris der Gentsche Wereldtentoonstelling.
Groep België zou den heer Stuart 5 Nov. huldigen door aanbieding van een
gedenkpenning en een maaltijd.
Plan van Prof. Van Vollenhoven.
Herinnerd wordt aan het besluit der vorige vergadering, waarbij bepaald werd dat
dit punt op de dagorde zou blijven. Inmiddels heeft te 's-Gravenhage het derde Intern.
Vredescongres plaats gehad, waar besloten werd het bekende plan in studie te nemen.
Waar nu Prof. Van Vollenhoven en Prof. De Louter benoemd zijn in de Commissie
van voorbereiding der derde Vredesconferentie, is de noodzakelijkheid van verdere
werkzaamheid in dezen, van de zijde van het Hoofdbestuur overbodig geworden.
De vergadering kan zich hiermede vereenigen.
Herbenoeming van Jhr. Von Bose als propagandist van het A.N.V. voor het jaar
1913-1914.
Mededeeling, dat de Inlichtingendienst voor de studie aan Nederlandsche
Hoogescholen, door de Leidsche Stud.-Afdeeling op nieuw geregeld, is heropend.
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Medegedeeld wordt, dat juist een schrijven van den commissaris dezer Afdeeling
is ingekomen, waarin hij meldt, dat de Inl. Comm. dit najaar reeds viermaal
inlichtingen heeft verstrekt o.a. aan Dr. De Beukelaere uit Vlaanderen, die voor den
Belgischen Staat enkele universiteiten bezoeken moet om het onderwijs in de klassieke
talen na te gaan.
Voorstel om in artikel 3 van het Reglement voor de Bestendige Commissie der
Nederlandsche Taal- en Letterk. Congressen aan den zin ‘Tot deze Commissie treedt
als voorzitter toe de voorzitter van het A.N.V.’ toe te voegen ‘of bij diens verhindering
een lid van het Hoofdbestuur van het A.N.V. door hem als plaatsvervanger aan te
wijzen.’ - Aangenomen.

Punt III. Vlaanderen.
Betere inrichting van het Groepssecretariaat.
De vergadering spreekt de groote wenschelijkheid uit van een verhooging der aan
Groep België toegekende subsidie voor genoemd doel en draagt aan het Dag. Bestuur
op om bij het opmaken der begrooting nauwkeurig te overwegen, in hoeverre de
stand der geldmiddelen toelaat tot zulk eene verhooging te besluiten.
Nederlandsche lezingen op de Gentsche tentoonstelling.
Medegedeeld wordt, dat voor deze lezingen, ingericht als tegenwicht tegen een
aantal lezingen van overheerschend Franschen aard, geld noodig bleek en dat het
Dag. Bestuur f 250.- heeft bijgedragen aan het daarvoor gestichte fonds.
De vergadering keurt deze uitgave goed.
Nog is bericht ingekomen, dat de Commissie voor die lezingen blijft bestaan en
pogingen aanwendt om deze soort lezingen te bestendigen, maar dan met het oog op
de geheele wereld.
Verzoek van den Antwerpschen Tak betreffende a. het gebruik der Fransche taal
door de Ned. posterijen en telegrafie en b. een plan voor Nederl. en Vlaamsche
muziekavonden.
Het Dag. Bestuur heeft te bevoegder plaatse inlichtingen ingewonnen en het
volgende vernomen: Indertijd heeft Duitschland bij de stichting der Algemeene
Postvereeniging voorgesteld het Fransch als internationale posttaal te gebruiken. Die
vereeniging vergadert ongeveer om de 5 jaar. Vertegenwoordigers van
belanghebbende landen zouden op die bijeenkomsten wijziging kunnen voorstellen.
Dan bestaat er nog een afzonderlijke overeenkomst tusschen Nederland en België.
Daarin zou natuurlijk een bepaling over het gebruik van het Nederlandsch voor
briefwisseling tusschen Nederland en de Vlaamsche streken kunnen worden
opgenomen. Maar een desbetreffend voorstel zou moeten uitgaan van het Belgisch
of Nederlandsch Ministerie.
Na eenige bespreking wordt aan het Dag. Bestuur opgedragen om na te gaan, wat
in afzonderlijke postovereenkomsten tusschen landen als Duitschland en Oostenrijk,
Engeland en Amerika, Spanje en Brazilië omtrent de taal wordt bepaald.
Aan het verzoek betreffende muziekavonden voor de Afdeelingen in Noord- en
Zuid-Nederland deels aan Nederlandsche, deels aan Vlaamsche toondichters gewijd,
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is voldaan. Door middel van een rondschrijven zijn de Afdeelingen van Groep
Nederland aangespoord met Tak Antwerpen samen te werken.
Mededeeling dat de proefschriftzending uit Noord-Nederland voor de Belgische
hoogescholen afdoend geregeld is. Verzoek om f 25.- subsidie voor reiskosten. - Dit
wordt toegestaan.
Fransch-Vlaanderen. Aanvraag om steun van f 100.- voor een uitgaaf over
Fransch-Vlaanderen door Tak Antwerpen.
Na gedachtenwisseling meent de vergadering de gevraagde subsidie te moeten
weigeren.
Voorzorgen voor toekomende tentoonstellingen.
Een der Belgische afgevaardigden merkt op, dat menig Nederl. handelaar zich in
erbarmelijk Fransch tot het Gentsche tentoonstellingspubliek heeft gewend. Enkele
vermakelijke staaltjes worden voorgelezen, het bespottelijkste was wel, dat een
Haarlemsch handelaar een Fransche advertentie in een Vlaamsch blad plaatste.
Voorgesteld wordt, dat het A.N.V. een geschriftje zal uitgeven, waarin de
wenschelijkheid betoogd wordt dat Nederlandsche handelaars zich in hun eigen taal
richten tot de Vlamingen. Een lijst van de Vlaamsche gemeenten in België zal daaraan
worden toegevoegd. Vooral dient er dan op gewezen, dat men door Fransch te
schrijven naar Vlaanderen, zijn zaken benadeelt en door slecht Fransch in Walenland
te verspreiden zich belachelijk maakt. Een der Vlaamsche afgevaardigden wil zich
gaarne met de samenstelling van zulk een boekje belasten.
Aldus besloten.
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Punt IV. Oost-Indië.
Ingenieurs-betrekkingen in Indië. Adres aan den Minister van Koloniën.
Medegedeeld wordt, dat nu en dan vragen inkomen van buitenlanders, die gaarne
als ingenieur naar Indië zouden gaan en dat naar aanleiding daarvan het Dag. Bestuur
een adres aan den Minister van Koloniën heeft gezonden, waarop een antwoord is
ingekomen, houdende o.m. de mededeeling, dat buitenlanders tijdelijk als ingenieurs
kunnen worden geplaatst. Besloten wordt, dat in elk bijzonder geval de gevraagde
inlichtingen zooveel mogelijk zullen worden verstrekt.
Rondreis van den Vlaamschen zanger Emile Hullebroeck door Indië, in 1914.
Besloten wordt den heer Hullebroeck alle gewenschte voorlichtingen te geven en
zoo het kan diens reis in Indië ook dienstbaar te maken aan de propaganda van 't
A.N.V.
Koloniale tentoonstelling in 1916 te Marseille.
Vermits het plan bestaat om in 1916 ter gelegenheid der herdenking van het feit
dat Ned.-Indië in 1816 weer onder Nederlandsch bewind kwam, een koloniale
tentoonstelling te houden, wordt deelneming van Nederland aan de koloniale
tentoonstelling, in datzelfde jaar te Marseille te houden, ongewenscht geacht.
De Nederlandsche taal op de Rijkspostbooten van de Nord-Deutsche Lloyd.
Uit Indië was een klacht ingekomen over de algeheele afwezigheid van
Nederlandsche opschriften op de booten van deze Duitsche lijn, hoewel vele
Nederlanders er mede vervoerd worden.
De Maatschappij heeft de rechtmatigheid dezer klacht ingezien en op een
desbetreffend verzoek van het A.N.V. besloten ook Nederlandsche opschriften en
aankondigingen in haar booten aan te brengen.

Punt V. Suriname.
Verzoek van het Bestuur om een subsidie gelijk aan het bedrag der verplichte bijdrage
over 1913 aan de algemeene kas.
De aanvraag wordt na bespreking toegestaan, terwijl de penningmeester wordt
uitgenoodigd zich in dezen nader tot het Groepsbestuur te wenden.
Het bibliotheekwezen in West-Indië. Nota der heeren Rouffaer en Van Vollenhoven.
Voorgelezen wordt een nota, te dier zake door een der Surinaamsche
afgevaardigden ingezonden.
Besloten wordt den hoofdinhoud aan het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde mede te deelen en te vragen of dit geneigd zou zijn tot samenwerking.

Punt VI. Nederlandsche An tillen.
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Bericht van den heer Sprockel, pupil van het A.N.V., dat hij 31 Sept. slaagde voor
de hoofdacte.
Het Dag. Bestuur heeft den heer S. telegrafisch gelukgewenscht.
Dankbetuiging van den heer Buskaljon voor inlichtingen over orchest-inrichting ten
bate van Curaçaosche plannen. - Kennisgeving.
Mededeeling over de inzameling voor de noodlijdenden.
Na de vorige Hoofdbestuursvergadering is nog een bedrag van f 1431.- ingekomen
en overgemaakt. De rekening en verantwoording is nu gesloten. Op Curaçao is van
het overblijvende een Rampfonds gesticht, dat thans wel een kleine f 20.000.- zal
bedragen en mede door het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen van 't A.N.V.
wordt beheerd.

Punt VII. Zuid-Afrika.
Werkzaamheid der Afdeeling Johannesburg.
Er wordt op gewezen hoe krachtig deze Afdeeling in Zuid-Afrika werkt, o.m. door
het uitloven van medailles, nu weer 12, voor vorderingen in het Nederlandsch,
Geschiedenis enz.
Vereeniging der Kamers van Koophandel te Johannesburg en Pretoria tot een
Afrikaansche Handelskamer.
Tengevolge dezer Vereeniging heeft het Dag. Bestuur gemeend een der beide
jaarlijksche subsidies van f 25.- te laten vervallen. - Goedgekeurd.

Punt VIII. Zelfstandige Afdeelingen.
Medegedeeld wordt dat de Afdeeling Buenos Aires door gebrek aan belangstelling,
hoewel zij vele leden telde, in 1912 is opgeheven; dat door het niet te recht komen
van een brief het Hoofdbestuur eerst een jaar later van die opheffing kennis ontving
en dat thans getracht wordt een nieuwe Afdeeling op te richten.

Punt IX. Vertegenwoordigers.
Archangel. Aansluiting van eenige Nederlanders.
Het Dag. Bestuur wordt opgedragen naar een geschikt vertegenwoordiger voor
die plaats om te zien.
Bangkok en Luxor. Bezoek van de vertegenwoordigers dier plaatsen aan Dordrecht.
De voorzitter deelt mede, dat hij van de vertegenwoordigers voor deze plaatsen
een bezoek heeft ontvangen en de Nederl. belangen met hen heeft besproken. Als
bewijs voor de stijgende belangstelling in het A.N.V. noemt spr. de namen van leden
of vertegenwoordigers te Maracaibo (Venezuela), Manaos (Brazilië), Nieuw-York,
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Londen, Buda-Pest, Singapore, Keulen en Indië, die dezen zomer een bezoek aan
Dordrecht brachten.
Bazel.
De voorzitter deelt mede, dat pogingen in het werk worden gesteld om de
Nederlanders aldaar voor het A.N.V. te winnen.
Genua.
De heer G.H. van Straaten wordt benoemd tot vertegenwoordiger van het A.N.V.
aldaar.
Napels.
De heer Van de Rivière zond bericht, dat hij door vertrek metterwoon zijn
benoeming niet kan aannemen. - Kennisgeving.
Stockholm.
De heer Rippe heeft zijn benoeming aangenomen.
Sydney.
De voorzitter deelt mede, dat de heer Cohen Stuart tot zijn leedwezen zijn
benoeming wegens drukke werkzaamheden niet kan aannemen.
Intusschen wordt naar een ander geschikt vertegenwoordiger omgezien.
Victoria.
De heer J. Droste te Melbourne, voorgesteld door mevr. Semmens, die
vertegenwoordigster is voor West-Australië, wordt benoemd voor Victoria.
Weenen.
De heer C.C.J.v.d. Klaauw vraagt wegens vertrek naar St. Petersburg, waar 't
A.N.V. al een vertegenwoordiger heeft, ontheffing van zijn vertegenwoordigerschap
te Weenen. - Wordt onder dankbetuiging eervol verleend.
Wiesbaden.
Naar aanleiding van een ingekomen schrijven, waarbij geklaagd wordt over weinig
Nederlandsch leven te Wiesbaden, wordt besloten naar een goed vertegenwoordiger
voor die plaats om te zien.
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Winnipeg.
De heer J. Drooglever Fortuyn wordt tot vertegenwoordiger benoemd.
Yokohama.
Aan den vertegenwoordiger aldaar, den heer Wm. Holst, is eervol ontslag verleend.

Punt X. Stamverkeer.
Ontslagaanvrage van den heer C. Plokhooij als secretaris voor Nederland.
Het ontslag wordt eervol verleend.
Bij de r o n d v r a a g wordt ter sprake gebracht de samenwerking van de verschillende
vereenigingen, die zich de bevordering der studie van inlandsche jongelieden in
Ned.-Indië ten doel stellen. Er is nu een plan voor een Centrale Commissie, waarvan
de Studie-Commissie van Oost en West wel de kern zal vormen en waarin men ook
het A.N.V. gaarne vertegenwoordigd zag.
Dit voorstel zal te gelegener tijd worden behandeld.
Hierna wordt de vergadering gesloten.
De Secretaris:
N.J. ROELFSEMA.

De grafsteen van Jan van Riebeeck.
In het Afrika-nr. van Neerlandia, blz. 197, uit de heer J. Brill zijne verontwaardiging
bij het lezen van een bericht in het Weekblad voor Indië over den toestand, waarin
Van Riebeeck's grafsteen te Batavia verkeerde, en beschrijft hij zijne pogingen om
deze herinnering aan den stichter van de Kaapkolonie voor Zuid-Afrika te verwerven.
Het is jammer, dat hij dit artikel heeft ontsierd door eene niet geheel gemotiveerde
hatelijkheid aan ‘de slapers te Batavia’, die door het artikel in het Weekblad ‘wakker
geschud’, in de laatste ure hem nog ‘zijn voorgeweest’ bij zijn in of kort vóór 1911
ingestelde pogingen. De schrijver zoude ongetwijfeld zijne opmerking tot vorige
geslachten hebben beperkt, indien hij zich eerst nader op de hoogte had gesteld van
zijn onderwerp. De vroegere besturen, - en tot nog vrij kort geleden -, verdienen
overigens volkomen zijn verwijt.
Nadat de Portugeesche Binnenkerk in 1808 was afgebrand, zijn verschillende
zerken naar het kerkhof te Tanah Abang overgebracht, doch enkele geschonden
zerken zijn toen op de plaats van de oude kerk achter gebleven, waaronder ook die
van Jan van Riebeeck, die nog in 1842 vrij volledig bewaard was. De zerk was toen
echter reeds geschonden, gelijk blijkt uit de vermelding van het opschrift in een
opstel van Jeronimus in het Tijdschrift van Nederl. Indië 1842, blz. 199, waarbij de
eerste regel met: ‘Hieronder ligt begraven Den’ ontbreekt. Waarschijnlijk was de
zerk gebroken en was het bovenstuk met het wapen en den eersten regel van het
opschrift toen reeds verloren gegaan.
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De zerk is later verder verbrokkeld en de overblijfselen bevonden zich nog
omstreeks 1898 in een oprit van een achteruitgang in de Utrechtsche straat van het
toen op den noordhoek van die straat en de Kali Besar (W.Z.) gelegen kantoor. In
dien toestand werd de zerk teruggevonden door den luitenant kolonel H.D.H.
Bosboom, die eene ruwe schets hiervan opnam in zijn ‘Oude woningen in de Stad
Batavia’ in het Tijdschrift van het Bataafsch Genootschap, deel XL, afl. 5 en 6.
Tot zoolang had het Bestuur te Batavia werkelijk geslapen en het strekt aan de
vroegere Indische besturen zeker niet tot eere, dat niemand er aan gedacht had, om
met meer piëteit te handelen tegenover deze laatste herinnering aan den stichter van
de Kaapkolonie, doch daarna heeft men althans beterschap betoond en geruimen tijd
vóórdat de heer Brill nog met het bestaan van de zerk bekend was, werd deze door
bemiddeling van het Bataafsch Genootschap naar het keurig ingericht museum aan
het Koningsplein overgebracht.
In welk jaar dit geschied is, is mij niet bekend, doch toen ik in Mei 1911 dit
museum bezocht, was de steen aldaar reeds zóólang aanwezig, dat niemand zich
meer den juisten tijd van de overbrenging herinnerde. Zelfs waren er al allerlei
overleveringen hierover ontstaan, waaronder ook de volgende. Toen het Bestuur van
het Genootschap zich schriftelijk tot de Regeering wendde met het verzoek om de
zerk te doen opgraven en, zoo mogelijk, naar het Museum te doen overbrengen, werd
op dit verzoek geen antwoord ontvangen. Eindelijk wendde men zich opnieuw tot
den Resident, - en wat bleek nu? Dat de steen verdwenen was en nergens was terug
te vinden. Natuurlijk werd nu een onderzoek ingesteld en daarbij bleek, dat op het
eerste verzoek aan een mandoer met een paar inlandsche politieoppassers opdracht
was gegeven om den steen op te graven en dat die reeds vroeg in den morgen hiermede
begonnen waren, doch toen de steen eindelijk opgeladen was, niet wisten waarheen
dien te vervoeren, daar niemand hiertoe order had gegeven. De inlanders wachtten
in zalig nietsdoen met de bekende berusting van den Oosterling, of er soms een
hoogergeplaatste zou verschijnen om nadere bevelen te geven, en toen die niet
verscheen, brachten zij den steen naar de plaats, waarheen zij gewoon waren alles
op te brengen, te weten naar een arrestantencel onder het Stadhuis te Batavia. Daar
bleef de steen in een hoek liggen, totdat het herhaald verzoek van het Genootschap
tot het onderzoek leidde, dat de verborgen schuilplaats weder aan het licht bracht.
Of dit verhaal juist is, kan ik niet uitmaken, doch de bron, waaruit ik het vernam
is goed, want het werd mij medegedeeld door een bestuurslid van het Bataafsch
Genootschap. Eén bijzonderheid van zijne mededeeling was echter minder juist,
namelijk deze, dat de zerk bij het transport door het totaal ontbreken van deskundig
toezicht in stukken was gevallen en dat de inlanders daarom den steen maar in het
donkere cachot hadden geworpen. Eene vergelijking toch van het fragment in het
Museum, dat in Neerlandia, blz. 198, is afgebeeld, met de ruwe schets bij het artikel
van den heer Bosboom in 1898, dus vóór de overbrenging, toont aan, dat de toestand
van nu geheel overeenkomt met dien, waarin de zerk door den heer Bosboom werd
aangetroffen.
Als het verhaal verder juist is, levert dit een nieuw bewijs van de weinige zorg
voor de historische gedenkteekenen in Indië, ook in latere jaren, en, helaas, op vele
plaatsen in Indië zag ik daarvan de droevigste voorbeelden. In mijn rapport aan den
Goeverneur-Generaal, zoowel als bij mijne besprekingen met den Minister van
Koloniën, heb ik met nadruk hierop gewezen. Thans echter mag men verwachten,
dat dergelijk vandalisme tot het verleden zal behooren, sinds het toezicht op de
monumenten van Nederlandschen oorsprong uitdrukkelijk naast die op de
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Hindoe-monumenten aan den nieuw opgerichten Oudheidkundigen Dienst in Indië
is opgedragen.
Er is in Indië op dit gebied veel gezondigd, doch daarnaast heeft het niet ontbroken
aan personen, die belangstelden in de gedenkteekenen van het verleden, en daaraan
ook is het te danken, dat althans dit fragment van Van Riebeeck's grafsteen naar het
Museum werd overgebracht, láng voordat eene opwekking hiertoe uit Zuid-Afrika
zelf de slapers behoefde wakker te schudden.
Trouwens ook in Afrika is veel gezondigd. Toen ik in December 1910 het verlaten
oude kerkhof te Kaapstad bezocht, heerschte aldaar de grootste wanorde. Welig
schoot het onkruid omhoog en daartusschen lagen tal van verbrokkelde zerken van
be-
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kende geslachten. De rest van de zerken was tegen den kerkhofmuur opgetast. Ook
het schilderachtige oude kerkhof der Hugenooten bij Franschhoek verkeerde in
droevigen toestand en slechts één graf bleek met eenige zorg onderhouden te zijn.
Van de overige graven waren de leemen heuveltjes ingevallen en waren de kleine
steenen met de namen der overledenen verbrokkeld of geheel verdwenen.
Ook dat kleine kerkhof vertegenwoordigt een stuk geschiedenis van Zuid-Afrika
en het verdient meer piëteit van het tegenwoordig geslacht, dan waarvan de toestand,
waarin ik het in 1910 aantrof, blijk gaf.
L e i d e n , Oct. 1913.
J.C. OVERVOORDE.

Aanvulling der portrettenreeks van het November-nr.

Prof. ANTHONY EWOUD JAN MODDERMAN (1838-1885).
Hoogleeraar in het Strafrecht. Minister van Justitie. Onder zijn Ministerschap kwam het tegenwoordige
Wetboek van Strafrecht tot stand.

Onder een portret van Prof. F.C. Donders, beroemd Nederlandsch oogarts
(1818-1898) is door een misverstand het onderschrift terecht gekomen bestemd voor
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Minister Modderman, wiens portret Neerlandia in het gedenknummer der vorige
maand gaarne had opgenomen, maar dat thans hierbij gaat.
Hun, die Neerlandia bewaren, wordt verzocht onder het portret van Prof. Donders,
in het Nov.-nr. op blz. 276 rechts onderaan, het verbeterstrookje te plakken, op een
der witte advertentiebladzijden van 't Dec.-nr. afgedrukt.
't Cliché van Jacob Maris was de redactie welwillend afgestaan door den
Nederlandschen Kunsthandel Th. Vlas, Rokin 68, Amsterdam.

Tweede Bundel Volksliederen van het Nut1).
Weinig Vereenigingen zullen zoo ingenomen zijn met dezen Bundel als het A.N.V.,
dat nooit opgehouden heeft of zal ophouden een zijner doeleinden na te jagen:
verspreiding van het Nederlandsche Lied! En geen Vereeniging heeft zich zoo krachtig
geweerd om dat Lied wijd over de wereld te brengen tot alles wat Nederlandsch
zingt, als het Nut. Zijn eerste bundel is in vijftien jaar tijds in duizenden exemplaren
uitgezwermd, aantrekkelijk als hij was door liederenkeus, door inkleeding en
goedkoopte. Dit laatste, een gulden, is een zegen geweest.
Deze bundel kost vijf stuivers meer, maar is vijf vel dikker. Bevatte de eerste
grootendeels oude liederen, deze heeft ze ook nog wel maar het aantal nieuwe is
opzettelijk vergroot. Vooral Vlaamsche uit den jongsten tijd zijn gekozen, zangerige
verzen op aantrekkelijke voois, zooals Hullebroeck ze alom in ons land heeft doen
genieten en weldra in Zuid-Afrika en Indië met zijn fraai geluid en bekoorlijke
voordracht zal uitzingen. Dat schalke klooster van Sint Arjaan, van Frans de Cort,
waar twee paar schoenen aan het beddeken staan, een stift waar man en vrouw te
zamen huizen: het huwelijk. En Marleentje, Marleentje, Zoo is er maar eentje, van
Gijssel en muziek van Hullebroeck. Dan het roerend teere Moederke Alleen, met de
populair geworden toonzetting van Wiertz. Maar buiten zulke lievelingen van oud
en jong, ook vele van die bekende kinderliedjes, die groote menschen nog zoo graag
meezingen:
Klein, klein kleutertje,
Wat doe je in mijn hof?

en van de zeven kikkertjes, wel bekend, en van dat hondje, buiten in de biezen,
Zijn staartje was bevroren,
Zijn billetjes waren bloot,

maar ondanks Jan de Slager en ondanks Lijsje Lonken, die 't hondje hoonden,
Kwam Tijs de timmerman,
Die spijkerde 't hondje zijn staartje weer-an.

Wat wonder dat achter dat hondje de twee parmante haasjes komen, al in een groen,
groen knolleknolle land, terwijl de bundel eindigt met het onvergetelijke
Zie de maan schijnt door de boomen,

1) Nederlandsch Volksliederenboek, samengesteld door Daniël de Lange, Dr. G. Kalff en Mr.
A. Loosjes.
Tweede Bundel, 141 liederen voor zang en piano. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, Amsterdam - S L. van Looy, 1913. Prijs f 1.25, fraai gebonden f 2.-, losse
banden f 0 60.
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het lied dat we hebben gezongen, allen, met vroom ontzag, toen we nog niet wisten,
en hebben gezongen toen we groot waren, altijd nog de heiliging bewarend dier eens
beleden argeloosheid.
Maar er komen gansch andere klanken: 't Amsterdamsche Corpslied, het lied van
Njord en Triton en Nereus en Laga, en van Mooi lievertje, loop je een grachtje mee
rond? en Mamma, 'k wil 'n man hè! Wat een beetje brutaal lijkt, maar als 't goed
uitvalt, door Mamma niet zal worden geweigerd.
Welk een schat van liederen! Het heerlijke Mijne Moedertaal, van Frans de Cort
en Brandts Buys, dat in het platduitsche van Klaus Groth zijn dubbelganger heeft;
liederen van Heye; Starter's Nieuw Liedeken tot lof van Vrieslandt; Geschiedzangen,
inluidende met het krijgshafte Slaet op den trommel van dirredomdyne; Geestelijke
Liederen, met het Op Bergen en in Dalen; Kerstliederen; Minneliederen; Soldatenen Zeemansliederen - 't is boter tot den boom!
Deze bundel zal zijn weg vinden, bij duizenden, overal over de wereld, waar
gezongen wordt ons Nederlandsche lied, kerkelijk en wereldlijk. Het is een wondere
gaaf nog van het nu reeds oude jaar.
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Buitenland
Onafhankelijkheidsfeesten.
Uit alle oorden der wereld komen berichten, dat met opgewektheid onder de
Nederlanders het Eeuwfeest onzer herkregen Onafhankelijkheid is gevierd. Te
Kaapstad was een groot welgeslaagd kinderfeest. Over dat te Pretoria schrijft Ou-Boet
in dit nummer. Ook Johannesburg vierde feest. Te Grand Rapids werd een
Oranjebanket gehouden, waarop o.m. door Ds. Henry Beets werd gesproken over
‘Wat Oranje heeft gedaan voor vijf naties’, door Prof. Huizinga over ‘Onze
Hollandsche Broeders’. In Brussel is een welgeslaagd Nederl. feest gevierd. In
Rijnland en Westfalen vormde zich een comité, dat besloot een huldeblijk, als bewijs
van blijvende verknochtheid van den Nederladschen stam in deze gewesten aan het
Oranjehuis en Vaderland, onderteekend door het comité en de consulaire ambtenaren,
met vermelding van de namen van alle bekende Nederl. vereenigingen, die aan dit
nationaal huldebetoon hunne sympathie betuigden, door eene deputatie aan Hare
Majesteit de Koningin te doen aanbieden. Verschillende Nederl. vereenigingen in
Rijnland en Westfalen richtten onafhankelijkheidsfeesten in.
Neerlandia moet wegens plaatsgebrek met deze algemeenheden volstaan.

Uit Leipzig.
18 Oct. l.l., den dag van den ook voor Holland zoo beslissenden slag bij Leipzig,
werd ter herinnering het trotsche gedenkteeken op de slagvelden ingewijd. Voor de
in Leipzig aanwezige Nederlanders was het op dien dag eene aangename verrassing,
dat onder de vele en schitterende versieringen de Nederlandsche kleuren niet
ontbraken. De Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te
Amsterdam, die in Leipzig in een door den bekenden Nederlandschen architekt
Berlage gebouwd kantoorgebouw een bijkantoor heeft, had dit gebouw rijk met het
Nederlandsche dundoek versierd en onder de algemeene verlichting vielen de
smaakvol langs het geheele huis aangebrachte lampjes in de drie kleuren rood, wit
en blauw des avonds algemeen op.

Nederl. Amerikaansche fruitteelt.
De N.V. Nederlandsch Amerikaansche Fruitteelt-Maatschappij ‘Virginia’ heeft in
de Blue Ridge Mountains, bij Waynesboro en Basic City (Virginia) een groote
uitgestrektheid in eigendom, welke bezitting jaarlijks geleidelijk ontgonnen en tot
fruitplantages herschapen wordt. Deze ontginning werd begonnen in het najaar van
1912 en wordt door een der directeuren persoonlijk geleid.
De eerste plantage werd ‘Gelderland’ gedoopt. De arbeiders zijn alle Amerikanen,
het kantoorpersoneel en de leiders van het werk zijn uitsluitend Hollanders, voor het
meerendeel aangesloten bij het A.N.V. Reeds spreekt men in Amerika van een ‘Dutch
Colony’ te Basic City.
Behalve de ontginning voor eigen bate, ontgint de Maatschappij ook terreinen
voor Hollanders, welke door bemiddeling der Maatschappij daar gronden koopen.
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De Maatschappij werkt coöperatief en tracht voor onze landgenooten, die derwaarts
trekken, allerlei verbeteringen te verkrijgen in den plaatselijken toestand. Het plan
bestaat ook een Nederlandsch onderwijzer te doen aanstellen.
Inlichtingen verschaft ook het kantoor in Nederland te Herveld (Gelderland).

De Nederlanders te Sydney.
Men meldt vandaar aan Neerlandia:
Het is een verblijdend verschijnsel, dat onder de te Sydney gevestigde Nederlanders
langzamerhand meer aaneensluiting komt. Voor het eerst sinds vele jaren is nu ook
de 31ste Augustus door de kolonie te Sydney op feestelijke wijze gevierd en wel
door een picnic, waaraan ongeveer een honderdtal landgenooten deel namen. Reeds
om 10 uur op dien Zondagmorgen verzamelden zich allen aan de Circular Quay,
vanwaar men zich met een der havenveerbooten naar het park Balmoral begaf. Hier
was een lokaal en terrein afgehuurd, waar verder de dag werd doorgebracht met
spelen en wedstrijden. Tegen den avond deelde de heer Huber, Consul der
Nederlanden, de prijzen uit en hield daarbij een toepasselijke toespraak, waarna ‘met
onbeklemde borst’ door allen het volkslied werd gezongen. Ten slotte vereenigde
men zich weder aan een gemeenschappelijken maaltijd, na afloop waarvan nog door
verscheidene aanwezigen het woord werd gevoerd, meer in verband met het inmiddels
geopperde plan tot oprichting eener Nederlandsche Vereeniging.
Deze Vereeniging, genaamd ‘Hollandia’, is sedert opgericht, en stelt zich ten doel
de gezellige aaneensluiting en onderlinge hulpverleening onder de Nederlanders te
Sydney te bevorderen. De Vereeniging zal ook nieuw aankomende Nederlandsche
immigranten met raad en daad bijstaan.

Commissie tot bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt n i e t tegen het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen,
die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt n i e t tegen het juist en verplichte gebruik van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander o p tot het gebruik van Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen, die in den regel even goed zijn als de vreemde, waaraan men uit
achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p , om in brieven, aankondigingen, rekeningen,
winkelopschriften enz. de voorkeur te geven aan het Nederlandsch;
ook ontvangt zij gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen.
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Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W.F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage, secretaris.
Mej. Dr. C.C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M.A. van Weel, 's-Gravenhage.

Zetel der Commissie: 2e S c h u y t s t r a a t 247, 's-G r a v e n h a g e .

Brievenbus.
Mededeelingen voor onze Commissie zende men n i e t naar het Hoofdkantoor te
Dordrecht, maar aan het Secretariaat; inzenders wordt beleefd verzocht naam en
woonplaats te vermelden.
C.B. te R'dam. - De Nieuwe Courant trachtte indertijd dezelfde woorden ingang te
doen vinden door ze herhaaldelijk te gebruiken; echter te vergeefs.
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L.P. te Arnhem. - Uw vertaling van G i r o acht de Commissie niet duidelijk.
H.A. te A'foort. - Wij geven U toe, dat het gebruik van vreemde woorden bij de
Nederl. Spoorwegmaatschappijen ergerlijk is; weet U een middel om dit kwaad uit
te roeien? Wij totnogtoe niet.
G.G.Th. te 's-Gravenh. - Uw vertaling van correspondenten door berichtgevers en
exemplaren door stuks, nemen wij gaarne over.
Vergeet echter niet, dat alleen onze eigen Afdeeling onder onze oogen komt.
D.K. te 's-Gravenh. - Hildebrandt zal wel een zetfout zijn.
Den inzenders van misbruiken van vreemde woorden in het koffiehuisbedrijf merken
wij het volgende op: Indien mededeelingen aangaande verblijf, eetwaren, enz. eerst
in het Nederlandsch en daarna in vreemde talen worden gegeven, de Commissie
daarin haar streven terugvindt. Dwaas is het natuurlijk, wanneer uitsluitend vreemde
talen, soms zelfs met grove fouten, worden gebezigd. Persoonlijke invlood van een
lid kan daartegen vaak meer doen dan die van de Commissie.
Gaarne ondersteunen wij het onderstaande verzoek van den heer K.D. te R'dam.
Nog enkele weken en vele Nederlanders zullen weer onnadenkend de dwaasheid
begaan, kaartjes te verzenden of een advertentie te plaatsen als tolk van hun beste
wenschen met afkortingen aan een vreemde taal ontleend.
Laten wij trachten, dit, door onderstaande afkortingen te gebruiken, tegen te gaan
en het Nederlandsch in eere herstellen.
1.
2.
3.
4.

D a n k b e t u i g i n g : m.d., m.h.d., m.i.d., m.o.d.
A f s c h e i d : t.a., t.w. (tot weerziens).
G e l u k w e n s c h : m.g., m.h.g., m.w.g., m.o.g.
D e e l n e m i n g o f r o u w b e k l a g : m.r., m.h.r., m.o.r., m.i.r., m.w.r.

De afkortingen beteekenen:
m. = met, h. = hartelijk, w. = welgemeend, o. = oprecht, i. = innig, g. =
gelukwensch, d. = dank, t. = tot, a. = afscheid, r. = rouwbeklag.
De Commissie voegt hieraan nog toe:
g.d.u. = geheel de uwe, g.d.j. = geheel de jouwe, a.u.b. = als 't u belieft, a.j.b. =
als 't je (jou) belieft.
Een belangstellend lid schrijft ons:
‘In de wagens van de Zwitsersche spoorwegen, die van Milaan over den
Loetschberg naar Parijs rijden, staat op een lijst in de Duitsche, Fransche, Italiaansche
en N e d e r l a n d s c h e taal een opgave, van wat de wagons bevatten.’
In den eetwagen van den sneltrein tusschen Groningen en Amsterdam is het met het
Duitsch gedaan, dank zij de bemoeiingen der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
te Groningen.
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Ter navolging.
De volgende advertenties drukken wij uit het Vaderland af.
‘Groote Magazijnen van Nieuwigheden A L'Innovation, Nieuwstraat, Brussel.
Onze firma verkoopt het goedkoopst van gansch België. Maandag 29 September en
volgende dagen Algemeene Tentoonstelling der Winternieuwigheden. Op aanvraag
toezending van onzen catalogus. Verzending naar Holland franco vracht en inkomende
rechten van iedere bestelling van minstens 10 gld. Bijhuis te Antwerpen, Meirplaats.’
‘De ondergeteekenden, voorloopig verhinderd bezoeken af te leggen, betuigen hierbij
hun dank voor de ondervonden belangstelling bij hun verloving.’
‘Afkondiging. Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat:
1. .............................., woonachtig te 's-Gravenhage, zoon van den
overleden........................ en zijne echtgenoote........................, laatst woonachtig te
Brunswijk,
2. en..........................., dochter van den secretaris der Telegraphie,
buitendienst,.................. en zijn echtgenoote....................., beiden woonachtig te
Brunswijk, eene echtverbintenis willen aangaan.
Mochten tegen deze echtverbintenis bezwaren zijn, dan moeten die binnen twee
weken bij den ondergeteekende ingediend zijn.
Brunswijk, den 9 October 1913.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.’
...........................

Holland op zijn malst.
Het Algemeen Handelsblad van 27 Sept. 1913 (Avondblad) vertelt van een Album,
dat iemand door Vereerders wordt aangeboden, waarin o.a. de namen van Willem
Mengelberg, Dirk Schäfer, Alida Loman en het Boheemsche Strijkkwartet
paraisseeren.
Een nieuw woord dus, een taalverrijking, die we dankbaar hebben te aanvaarden?
of misschien een zetfout voor p a r a d e e r e n ?
Uit een ‘Menu’ van een hotel-restaurant te Groningen.
f 1.65. Consommé italienne, croquette à la reine......... gibier roti............; z o n d e r
gibier f 1.40.
Nog een uit 's-Gravenhage.
‘Erwtensoep e t worst’. De ‘ober’ verzekert, dat dit geen drukfout was. 't Is Fransch,
weet U!
Gelezen op een uithangbord in Duinoord ('s-Gravenhage):
‘Model bierbottelarij higienique’.
Op de spijslijst van een der grootste koffiehuizen te 's-Gravenhage vonden we een
schotel ‘Sol à la meunière’!
Een eenvoudige winkel in een provinciestad kondigt in een plaatselijk blad aan:
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Pyama's. Agreeable Gentlemen Night-Dress. Great assortment. Look the
Showroom.

Nederlands onafhankelijkheid.
Door de kinderen uit de school voor M.U.L.O. te Gennep werd in den optocht bij de
viering der onafhankelijkheidsfeesten, onder begeleiding van het hoofd der school,
gezongen... Die Wacht am Rhein.
(Vad.)
Met instemming plaatsen wij nog de volgende stukken, ons door belangstellende
leden toegezonden.

Double Dutch.
In een Nederlandsch blad, verschijnende in een stad in Nederland, kwam onlangs de
navolgende advertentie voor:
‘D u t c h Gentleman, established in London, is desirous of entering into negotiations
with D u t c h houses as Agent or sole representative. Highest references. Apply
sub......, Adv. Office, Amsterdam.’
De Engelschen gebruiken ‘Dutch’ in een aantal ongunstige beteekenissen. Zoo
spreken zij van ‘double Dutch’ van iets zeer duisters of ongerijmds. Maar zouden
zij dezen Hollander, die zich in een Hollandsch blad aan Hollandsche handelshuizen
in het Engelsch aanbeveelt, niet driedubbel overgehaald zot vinden?
De Koninkl. N e d e r l a n d s c h e Fabriek van Muziekinstrumenten te Tilburg begint
in haar blad De Muziekbode van 18 Oct. 1913 eene aankondiging als volgt: Nieuwe
C r e a t i e eener S e r i e van Koperen en Houten Blaasinstrumenten van k u n s t -
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volle en geheel uitmuntende fabrikatie.
De hoofd-redacteur van dat blad, vroeger directeur van de N e d e r l a n d s c h e
Opera, schrijft over ‘Das Lied van der Erde’ van Mahler o.a. als volgt: ‘Niet a l z o o
Mahler... de k-e u z e zijner teksten v e r r a d e n het reeds... Hij heeft de ziel van het
volk d o o r s c h o u w d ... de teksten zijn meestal o n t l e e n d u i t de volkspoëzie...
Het meet verwondering wekken hoe deze teksten (enz.) v e r m o c h t e n een modern
kunstenaar t e b e g e e s t e r e n ... Het is een bewijs, dat (enz.) groote zielen z i c h
s t e e d s s a m e n v i n d e n ... doch i m m e r spreekt de dichter daartusschen... het
slot (enz.) gevolgd door een nonesprong hoog A, is uitermate z w a a r .... Het wil mij
voorkomen, dat de componist dit nummer heeft i n g e s c h o v e n ’ (zou hij het ook
kunnen u i t s c h u i v e n ?) ‘om een contrast d a a r t e s t e l l e n ... h e t
a l l e r s c h o o n s t e ...’ enz.
Zie hier eenige staaltjes van z.g. Nederlandsch, die aan een leerling le klasse H.B.S.
zeker een 3 voor ‘Nederlandsche Taal’ zouden bezorgen.
Misschien heeft toezending aan bedoelde fabriek van het nr. van Uw blad, waarin
U dit voorbeeld van taalverknoeiing opneemt, eenigen invloed ten goede.

Nederland
De Handelshoogeschool te Rotterdam.
Een rechtgeaard Rotterdammer is trotsch op zijn stad, maar meer en meer heeft elke
Nederlander het recht om er trotsch op te wezen. Welk een opbloei, wat een
uitbreiding van die stad in enkele tientallen van jaren! Nu reeds de tweede haven van
het vasteland en de eerste, Hamburg, naar de kroon stekende! Zeker de ligging van
Rotterdam aan een open water, dicht bij zee, met een rijk Duitsch achterland, heeft
tot die sterke stijging van de scheepvaart veel bijgedragen, maar het zou niet half
zoo ver met de stad zijn geweest, had er in haar burgerij niet een taaie volharding
gehuisd in de jaren toen het met den Nieuwen Waterweg maar niet vlotten wilde,
een voortvarendheid, waarmede, toen de vaart open lag, van de natuurlijke voordeelen
partij werd getrokken, en een moedig beleid, dat geen kosten spaarde om de steeds
toenemende eischen van handel en verkeer te bevredigen en voor te zijn. Rotterdam
is zoo in ons land bij uitnemendheid geworden de stad van aandurven, van aanpakken,
van doorzetten.
Dat heeft ze weer getoond met de stichting van de handelshoogeschool, de eerste
in ons land. (In het buitenland is men ons hierin voor geweest, maar de groote opleving
in ons heele volksbestaan is dan ook van jonger dagteekening dan in menig ander
land.) De regeering heeft meegewerkt, beloofde bij de Staten-Generaal subsidie aan
te vragen, stond aan de leerkrachten aan de rijksinste lingen van hooger onderwijs
toe ook aan de hande shoogeschool les geven, maar de stichting is niettemin van de
Rotterdamsche burgerij uitgegaan. Den 29en April van dit jaar werd op een
vergadering van belangs ellenden tot de stichting besloten. Men zou zelf het geld bij
elkaar brengen. Acht mannen en handelslichamen zegden ieder f 10.000 of meer toe.
Het onderwijzend personeel werd dra bencemd. Den 8en November had de plechtige
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opening plaats en de lessen zijn sedert aan den gang. In een half jaar tijds was alles
kant en klaar. Bravo Rotterdam!

Gedenkteken voor Hildebrand.
De 15de November l.l. heeft de Nationale Kommissie hiervoor een eerste vergadering
gehouden te Utrecht. Wat tot nog toe zuiver plaatselik zich ontwikkelde te Haarlem
is hiermee geworden tot eigendom van het gehele land, al gaat uit den aard der zaak
de leiding van Haarlem uit. Daar toch, is het plan, zal een gedenkteken verrijzen voor
die schrijver, die nu 75 jaar lang haast de lieveling van heel een volk geweest is,
zoals meer drukken, dan van welk modern Nederlands boek ook, van de ‘Camera
Obscura’ bewijzen. Die plaats is ons goedgunstig aangewezen, waar Hildebrand zijn
eigen Haarlem voorbij zag wandelen, toen hij met Nurks voor ‘het Wapen van
Amsterdam’ zat; die plek waar hij stellig zo vaak gemijmerd heeft over en gewerkt
- al - denkende aan zijn schetsen, waar hij langs moest om van zijn eerste standplaats
Heemstede de familie te Haarlem op te zoeken.
En dat d i t plan met d e z e schrijver nu geen plaatselik plannetje mocht blijven,
spreekt van zelf. Zelfs de grenzen van Nederland zijn ons te eng. Ook in Vlaanderen,
Zuid-Afrika, Indië (O. en W.), in Amerika, waar zijn vereerders bij honderden wonen,
zoeken wij steun voor ons plan en bijdragen in geld.
Een officiële oproep zal binnen kort alle namen bekend maken: ik wens hier vooral
te noemen de namen van die heren, die ons al hun steun hebben toegezegd buiten
Haarlem, n.l. de heren
Ch. Boissevain en
Dr. J.M. Gunning W. zn. te Amsterdam.
De heer J.A. Verkuyl te Alkmaar.
Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
Ds. F.v. Gheel Gildemeester te 's-Gravenhage.
Ds. G.F. Haspels te Rotterdam.
De heer W. Hioolen te Middelburg.
Dr. D. Desertine te 's-Hertogenbosch.
Dr. G. Endepols te Maastricht.
W. Graadt v. Roggen te Utrecht.
F.A. Hoefer te Hattem.
Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle.
A. de Graaf te Assen.
Ds. G. Hulsman te Groningen.
Mr. L.R. van Sloterdijck te Leeuwarden.

Zij allen zijn al leden van het ‘Hildebrand Comité’ geworden.
Ondergetekende is voorzitter, Mr. H.Ph. 't Hooft, ondervoorzitter, Jhr. Dr. C.G.S.
Sandberg en R.W.P. Peereboom, 1ste sekretarissen, J. de Breuk Lzn., 2de sekr., J.G.
van L o g h e m (Zonnelaan 2, Haarlem: a d r e s v o o r p o s t w i s s e l s ),
penningmeester.
Er zijn tot verdeling van de arbeid kommissies benoemd (voor prijsvraag en
monument, voor financiën, en voor de pers) en de jury is al gevraagd n.l. Prof. Odé,
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Prof. Derkinderen, Jac. v. Looy, Leon. A. Spranger en J. Limburg. Er komen
misschien nog een paar beeldhouwers bij.
Binnen niet al te lange tijd hopen wij een lange lijst van kunstenaars en beschermers
van kunst, van geleerden, aanzienliken en vrienden van Beets, tot een Ere-komitee
samengevoegd, bekend te maken.
Het wachten is dus alleen op de toezending van de benodigde gelden. Allen, die
Neerlandia lezen, overal ter wereld, laten ze zich door deze oproep weer versterkt
gevoelen in hun Nederlanderschap en de schrijver van het ook hun zo dierbare boek
eren door de toezending van een bijdrage aan bovengencemd adres. En laten tevens
hun jeugdherinneringen aan de ‘Camera Obscura’ door herlezing weer boven komen
en hun aangename ogenblikken verschaffen.
J.B. SCHEPERS,
Voorzitter ‘Hildebrand Comité’.
Haarlem.
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De zesde Nobelprijs voor Nederland.
De Kon. Academie van Wetenschappen te Stockholm heeft den Nobelprijs voor
natuurkunde dit jaar toegekend aan Prof. Kamerlingh Onnes te Leiden.
Prof. Kamerlingh Onnes heeft de hooge onderscheiding hem thans te beurt gevallen
wel in de eerste plaats te danken aan zijn klassieke onderzoekingen op het gebied
der zeer lage temperaturen, welke door de vloeibaarmaking van het weerbarstige gas
helium (in 1908) zoowel hemzelf als zijn cryogeenlaboratorium in Leiden
wereldvermaard hebben gemaakt.
Zoo is dan weer een Nederlander met een Nobelprijs geëerd. In 1901, het jaar, dat
voor de eerste maal Nobelprijzen

PROF. KAMERLINGH ONNES.

vergeven zijn, werd de scheikundeprijs toegekend aan Prof. Van 't Hoff; in 1902
werd de natuurkundeprijs gedeeld door Professoren Lorentz en Zeeman, in 1910 is
Prof. v.d. Waals de ontvanger van den natuurkundeprijs; het volgend jaar werden de
verdiensten van Prof. Asser erkend met den vredeprijs; en thans is het Prof.
Kamerlingh Onnes, die weer den natuurkundeprijs verwerft.
Geen land heeft alzoo naar verhouding op wetenschappelijk gebied, voor het oog
der geheele wereld meer overwinningen behaald dan Nederland.

Neerlandia. Jaargang 17

Nat. Vereen. voor den Volkszang.
Deze Vereen. beoogt de veredeling van het lied onder het volk, m.a.w. den kunstzin
onder het volk te ontwikkelen. O.m. deed de Vereen. stappen, en met goed gevolg,
om bij de Onafhankelijkheidsfeesten op den 18den Juni door de carillons het
Nederlandsch lied te doen hooren. 34 carillons speelden dien dag inderdaad het
volkslied.
De Vereeniging zond alle harmonie- en fanfarekorpsen de partijen van 6
volksliederen. Ruim 700 gezelschappen maakten gebruik van het onbekrompen
aanbod.
Thans heeft het bestuur besloten den beiaardspelers te verzoeken elk jaar op den
18den Juni des avonds een carillonbespeling te houden, waarbij aan het Nederlandsche
volkslied een zoo groot mogelijke plaats op het programma wordt gegeven en
genoemden heeren ter meerdere kennismaking met de Nederlandsche liederen, 12
liederbriefkaarten der Afdoeling Rotterdam kosteloos toe te zenden.
Te Rotterdam zijn de studieliederavonden 8 Oct. weer begonnen.
Te Leiden is een Afdeeling van de Vereeniging opgericht, met aanvankelijk 25
leden. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren Prof. Dr. H. Oort, voorzitter;
A.L.A. van Unen, secretaris en mejuffr. W.J.J. Graven.
De liederavonden in het Volkshuis worden voorloopig geleid door den heer Joh.
Postveen, lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging te Amsterdam. De Burger-Afd.
Leiden van het A.N.V. is als begunstiger tot de Afdeeling toegetreden.

Van de Afdeelingen.
Alkmaar.
19 Nov. hield mejuffr. Bruining, bestuurslid der Afdeeling een onderhoudende lezing
over ‘Wat onze overgrootouders lazen’.

Amsterdam (Jongel.-Afd.).
Woensdagavond 15 Oct. j.l. gaf deze Afdeeling een Liederenavond. Mejuffr. F.H.
Mulder, zong liederen van Mann, Averkamp, Hullebroeck e.a. Zij oogstte veel bijval.

's-Gravenhage.
20 Nov. heeft deze Afdeeling het Eeuwfeest van Neêrlands herstelling gevierd met
een ledenavond, waarop Prof. Dr. L. Knappert een rede hield en mevr. Flothuis-Van
Dommelen toepasselijke vaderlandsche verzen voordroeg.

's-Gravenhage. (Jongel.-Afd.).
20 Sept. hield deze Afdeeling een algemeene vergadering Door drukke
werkzaamheden zag de heer C.A. Takken zich genoodzaakt zijn ambt als voorzitter
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neder te leggen. Het bestuur werd aldus samengesteld: voorzitster, mejuffr. A.A. van
Uije (tijdel.); schrijfster, mejuffr. Jo van Emden, Stephensonstr. 17; penningmeester,
H. Mondt; 2e voorzitter, S.F. Monhenius, 2e schrijfster, mejuffr. E C.J. van Geuns;
W.H. Koster van Groos en P.A. van Schilfgaarde.
Hierna hield Dr. M.A. van Weel een belangwekkende lezing over Da Costa's ‘Slag
bij Nieuwpoort’.

Haarlem.
Deze Afdeeling heeft 19 Nov. een prachtigen Hullebroeck-avond gehad ter inleiding
van de Haarlemsche Onafhankelijkheidsfeesten.
Dr. Schepers hield een inleidende toespraak.

Haarlem (Jongel.-Afd.).
De heer J.P.M. Stibbe, Leidsche Vaart 242 is opgetreden als secretaris dezer
Afdeeling.

Leiden (Burg.-Afd.).
Als penningmeesteres dezer Afdeeling is opgetreden mejuffr. Dr. H.J.A. Ruijs,
Nieuwe Rijn 10.

Leiden (Stud.-Afd.).
Als secretaresse dezer Afdeeling is benoemd mej. A.M. Beumée, Oegstgeesterlaan
29.

Rotterdam (Jongel.-Afd.).
11 Sept. werd een algem. vergadering gehouden, welke behalve door een groot aantal
leden door eenige bestuursleden der Haagsche Jongel.-Afd. werd
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bijgewoond. De heeren G.C.v.d. Bos Jr. en P.v.d. Ende werden tot bestuursleden
gekozen. Een feestcommissie werd benoemd, die een feestavond zal inrichten ter
viering van het 5-jarig bestaan der Afdeeling. Te dier gelegenheid zal de bekende
tentoonstelling van het A.N.V. te Rotterdam worden gehouden.
20 Sept. gaf de Afdeeling een uitvoering, die door ongeveer 300 leden en
belangstellenden werd bijgewoond. Eenige tooneelstukjes, afgewisseld door
zangnummers, werden ten beste gegeven. De avond slaagde uitstekend. 15 nieuwe
leden traden na afloop tot de Afdeeling toe.

Utrecht (Jongel.-Afd.).
16 Oct. hield deze Afdeeling een bijeenkomst, waar mejuffr. Dr. C.C.v.d. Graft een
lezing hield over 't A.N.V., die erg in den smaak viel door de aardige wijze van
vertellen en voordragen. Mejuffr. G. Giseller las een allergrappigst verhaal voor en
de heer Sieburgh hield een voordracht over Guido Gezelle. In de pauze werden het
A.N. V.-lied en andere Nederlandsche en Vlaamsche liederen gezongen.

Wageningen (Stud.-Afd.).
Als secretaris-penningm. dezer Afdeeling is opgetreden de heer W.J. Huisman,
Aleidahoeve, Bergweg.

Zutphen.
In October hield deze Afdeeling een propagandaavond. Als spreekster trad op mejuffr.
Veer de Vére met een voordracht over Nieuw-York (bij lichtbeelden), na een inleiding
van Jhr. Von Bose, onzen propagandist.

Vlaanderen
Aan de leden van Groep België.1)
Deze maand zullen de bijdragen van 1914 geïnd worden. Wij verzoeken onzen 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, dan weten we vóór 1 Jan. hoe groot ons ledental is; dan kunnen
vóór 15 Jan., 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
1) Deze aansporing worde ook door de andere leden van het A.N V. ter harte genomen. De Alg.
Penningmeester.
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afgevaardigden op de Algemeene Vergadering vastgesteld worden. Ook kan dan bij
benadering bepaald worden hoevele exemplaren van Neerlandia voor onze Groep
voor 1914 zullen noodig zijn.
H. MEERT.

Beschaafde Nederlandsche Uitspraak.
Het is een gebeurtenis die met veel sympathie dient te worden begroet, de stichting
te Antwerpen in Juni j.l. van de ‘Vereeniging voor beschaafde Nederlandsche
Uitspraak’, en de mededeeling dat men te Gent ook reeds doende is om een
soortgelijke vereeniging in het leven te roepen. Die feiten zijn belangwekkend in
meer dan een opzicht; zij bewijzen dat er in Vlaanderen een kentering ontstaan is
nopens het gebruik van de dagelijksche omgangstaal, dat er een nieuw inzicht is
geboren betreffende den ontwikkelingsgang van het ‘Vlaamsch’. Tot nog toe immers
is een algemeen aangenomen beschaafde omgangstaal in Vlaanderen ver te zoeken.
Zonder de uitzonderingen te na te willen spreken, mag men zeggen dat degenen die
bij ons in staat zijn om zich van zoo een taal te bedienen, en dit dan ook steeds en in
alle omstandigheden doen, tot de hooge uitzonderingen behooren, en, wat
kenschetsender is, vaak met den vinger worden nagewezen. Wat al schade de
ontstentenis van zoo een taal aan de Vlaamsche Beweging in het bijzonder en aan
de Nederlandsche Beweging in het algemeen reeds berokkend heeft, is zelfs niet bij
benadering te bepalen. Want het valt niet te ontkennen, dat daardoor een groot deel
van de vijandigheid tegen de taal der Vlamingen van wege Franschgezinden moet
worden verklaard, en dat dit eveneens een van de redenen is waarom zooveel geboren
Vlamingen zelf zich van die taal afwenden om zich tot het Fransch te keeren. Lazen
wij nog onlangs niet in het orgaan der Duitsche kolonie te Antwerpen, hoe den
Vlamingen werd verweten, dat zij vreemdelingen afschrikken door hun onbeschaafd
spreken! En mag het niet als een uiting van het schoonheidsgevoel, dat iedereen toch
in meerder of minder mate eigen is, worden beschouwd, als degenen die zich aldus
afgeschrikt gevoelen, er toe gedreven worden om hun voorkeur te schenken aan die
taal, welke in al de kracht van haar ontwikkeling, in al de volmaaktheid van haar
eeuwenlangen groei daar slechts voor het grijpen ligt, n.l. het Fransch? Men gelieve
dit natuurlijk niet letterlijk op te vatten. Want zij die aldus het Fransch als hun
‘beschaafde’ omgangstaal verkiezen, omdat het Vlaamsch hun in dat opzicht geen
voldoening geeft, hebben daarom nog volstrekt de eerstgenoemde taal niet dusdanig
onder de knie, dat zij haar spreken met al de volmaaktheid die haar kenschetst en die
men zou verwachten bij beschaafde en ontwikkelde menschen. Wij weten hier maar
al te goed wat die taal is welke de Franschen ‘du belge’, wat men bij ons in de laatste
jaren ‘Kaekebroeksch’ of ‘Beulemansch’ is gaan noemen. Doch een zaak staat vast,
en wel, dat de taal der Vlamingen op Vlaamschen bodem zelf de mededinging niet
kan volhouden tegen het Fransch, en dat uit dien toestand een bevordering van deze
taal is gesproten, die schadelijk is voor het Nederlandsch, voor den Nederlandschen
stam en voor het Vlaamsche volk. Dat men nu het besef begint te krijgen hoe dringend
noodzakelijk het geworden is, dat daartegen wordt opgekomen is een feit dat tot
groote vreugde stemt.
Prof. Dr. Willem de Vreese, in de eerste openbare voordracht door de ‘Vereeniging
voor beschaafde Nederlandsche Uitspraak’ op 6 November j.l. te Antwerpen ingericht,
drukte de veronderstelling uit, dat, in geval tegen den in Vlaanderen heerschenden
taaltoestand geen sterke reactie ontstond, men hier misschien iets dergelijks zou zien
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gebeuren wat in Engeland in de middeleeuwen gebeurd is, n.l. dat uit een vermenging
van het Fransch en het Vlaamsch een nieuwe taal zou kunnen geboren worden, zooals
uit de versmelting van het Normandisch en het Angelsaksisch aan een nieuwe taal,
het Engelsch, het aanzijn werd gegeven.
De veronderstelling is misschien wat gewaagd. Maar onbetwistbaar is het, dat de
vermenging van Fransch en Vlaamsch reeds een taaltje heeft doen ontstaan, dat noch
Fransch noch Nederlandsch meer is; dat de tweetaligheid die in Vlaanderen heerscht
ten gevolge heeft gehad, dat zelfs door de besten, de weinige uitzonderingen natuurlijk
weer ter zijde gelaten, dikwijls de grootste moeite wordt ondervonden, om hun
gedachten goed en vlot in een van de beide talen uit te drukken. Dat tweetaligheid,
zooals wij die hier kunnen waarnemen, geen taligheid is, moeten wij helaas maar al
te vaak ervaren. En dat overal waar zoo een toestand bestaat, de gevolgen dezelfde
zijn, kunnen wij leeren,
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wanneer wij onze blikken naar Zuid-Afrika wenden, indien wij althans den
Engelschman H. Hamilton Fyfe moeten gelooven, wiens werk ‘Aux pays de l'or et
des diamants. Adapté de l'anglais par Georges Feuilloy’, ons voor enkele dagen in
zijn tweede uitgave ter hand is gekomen. Hij ook beweert daarin, dat, ten gevolge
der tweetaligheid op school, de kinderen der Boeren geen der beide talen goed leeren.
Voor hem is die tweetaligheid dan ook uit den booze. De kinderen verliezen hun tijd
door twee talen terzelfdertijd aan te leeren; de onderwijskrachten die de eene zoowel
als de andere taal even goed kennen, behooren tot de zeldzaamheden; er ontstaat
verwarring in den geest der kinderen; de kleine Boeren die vroegtijdig de school
verlaten verleeren spoedig het beetje Engelsch dat zij er hebben opgedaan; en uit de
vermenging van Engelsch en Zuid-Afrikaansch is een taaltje gesproten, dat naar
verhouding zoowat met ons Beulemansch kan worden vergeleken.
Er staan in dat boek nog andere beschouwingen over het talenvraagstuk in
Zuid-Afrika waarop hier niet verder kan worden ingegaan. Doch uit het geheel kan
daar evenals hier worden afgeleid, hoe noodzakelijk het is in een tweetalig land, dat
slechts één taal, die van de oospronkelijke en in overgroote meerderheid zijnde
bevolking, de overhand behoudt. Om daartoe te kunnen geraken, moet die taal zooals
reeds werd gezegd, zich tegen de vreemde taal kunnen handhaven, moet zij hetzelfde
hoogtepunt van ontwikkeling bereikt hebben, moet zij als een volledig
uitdrukkingsmiddel kunnen gebezigd worden, zoowel in geschrift als in spraak. En
wie niet inziet, dat daarvoor het bestaan van een zuivere, beschaafde omgangstaal
een eerste eisch is, en niet alles aanwendt om dat doel te bereiken, staat onwillekeurig
de belangen van die taal in den weg. Een Vlaming, hij moge nog zoo een overtuigde
Vlaamschgezinde zijn, die niet beseft, dat het meer dan tijd wordt om aan zijn volk
die taal te geven, houdt de eindzegepraal van de Vlaamsche Beweging tegen.
Dat is de theoretische kant van de zaak. De practische zijde van het vraagstuk is
van heel wat ingewikkelder aard. De pas gestichte Vereeniging heeft den stier
manmoedig bij de horens gevat en in haar manifest de verklaring afgelegd, dat wij
ons in Vlaanderen te richten hebben naar ‘de uitspraak die in beschaafde
Nederlandsche kringen gangbaar is.’ Dit hier in den breede beschouwen is niet
mogelijk. Op de stichtingsvergadering van de Vereeniging, den 24 Juli j.l. te
Antwerpen gehouden, werd dit door den voorzitter, Dr. A. Jacob, breedvoerig
uiteengezet, en het pas verschenen eerste nommer van de ‘Mededeelingen’ licht
daarover eveneens in.
Het is verheugend om vast te stellen, dat het besef van de eenheid die in beginsel
tusschen de taal van Nederland en van Vlaanderen bestaat, hoe langer hoe meer
doordringt, en dit feit mag waarlijk als een overwinning van het Groot-Nederlandsch
bewustzijn worden beschouwd. Hier ter plaatse werd reeds meermalen op de
noodzakelijkheid van een beschaafd Nederlandsch in Vlaanderen aangedrongen*),
zoodat wij natuurlijkerwijze de beweging die daarvoor nu in Vlaanderen ontstaan is
met de grootste instemming begroeten. Dat de oprich ers van de bewuste Vereeniging
tot de uiterste grens zijn gegaan, - naar onze meening ook de eenig deugdelijke
oplossing, - bewijst dat zij een goed inzicht in de zaak hebben.
*) Zie Neerlandia 1910, blz. 252: Hollandsch, Vlaamsch of Nederlandsch 1911, blz 132:
Noord-Nederlanders en Vlamingen; blz 152: Het gebruik van het Nederlandsch in het Belgisch
Parlement.
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Dat zij met grooten tegenstand zullen af te rekenen hebben, zullen zij wel de eersten
zijn om te beseffen. De vrees van velen, vooral ouderen van dagen en van opvattingen,
dat zij, door de in Nederland gangbare uitspraak over te nemen, zouden
‘verhollandschen’ en daardoor iets van hun Vlaamsche eigenaardigheid zouden
inboeten, zullen zij te overwinnen hebben. Doch zij zullen daarbij denken aan het
verzet dat hier ontstond, toen vroeger de eenheid van spelling tusschen Noord en
Zuid zou worden ingevoerd, verzet, dat toch de invoering van die eenheid niet heeft
kunnen tegenhouden. Zij zullen afstuiten op het zoo sterk ontwikkeld gevoel van
Vlaamsch particularisme, verlangend, dat een Vlaamsche gewestspraak tot den rang
van beschaafde omgangstaal in Vlaanderen zou worden verheven. Doch zij zullen
daarop antwoorden, dat geen der Vlaamsche dialecten daartoe aangewezen is,
aangezien zij alle nagenoeg meer of min gelijkwaardig zijn. Zij zullen het bewustzijn
moeten wakker roepen, dat boven al de gewestspraken van Noord zoowel als van
Zuid, er één staat, die door haar geschiedkundige ontwikkeling, door allerlei
staatkundige, economische, historische omstandigheden, ‘de’ beschaafde omgangstaal
geworden is, n.l. wat de Nederlander zoo vaak het ‘Hollandsch’ noemt en wat eigenlijk
het beschaafde Nederlandsch is. Zij zullen de tegenstanders van de
meerderwaardigheid van dat Nederlandsch moeten overtuigen om hen er toe te
bewegen dat ook hier over te nemen.
Ieder die het goed meent met onze mooie Nederlandsche taal en met de Vlaamsche
Beweging meet het zijne bijbrengen om dien strijd te helpen strijden. Het is niet
voldoende dat verscheidene honderden zonder meer hun toetreding gezonden hebben;
zij allen moeten hun inzicht in practische daden omzetten, door, waar zij het kunnen,
het beschaafde Nederlandsch te spreken en het hoog te houden, en waar zij daartoe
nog niet in staat zijn, door zich de moeite te getroosten om het te leeren, waartoe de
lessen, die door de Vereeniging om te beginnen reeds te Antwerpen werden ingericht,
hen in staat stellen.
Intusschen worden inlichtingen steeds gaarne verstrekt en nieuwe toetredingen
gaarne ontvangen door den secretaris der Vereeniging, den heer Eug. de Bock, Van
Daelstraat 34, Borgerhout (Antwerpen).

Uit onze Takken.
A a l s t . De werkzaamheden voor 1913-'14 van de Letterkundige en
Wetenschappelijke Afdeeling werden 27 Oct. ingeleid door een feestzitting, waarop
de hoer Dr. A. van Driessche (Berto van Kalderkerke) een voorlezing hield van
uittreksels van eigen letterkundigen arbeid, die eerstdaags in De Gids zal verschijnen.
Mejuffrouwen Lucie Haven, Louisa Pletinckx en Naïda Cornelis, wisselden door
spel en zang de voorlezingen af.
A n t w e r p e n . Buiten de ‘Liederavonden’, die, onder de wakkere leiding van den
heer F. Reynaers, geregeld hun wekelijksche werkzaamheden voortzetten, hervatte
in October ook de afdeeling ‘Hooger Onderwijs voor het Volk’ haar bezigheden. De
gewone plechtige openingszitting op het Stadhuis, die 5 Oct. moest plaats hebben,
en waar Prof. A. van Hecke, van Leuven, over ‘De sociale beteekenis van den vierden
graad’ (in het onderwijs) zou spreken, kon ten gevolge van onvoorziene
omstandigheden niet doorgaan.
7 en 14 Oct. sprak Dr. Maurits Sabbe over de ‘Mathilde’ van Jacques Perk; 21
Oct. handelde de Zeer Eerw. heer Jan Bernaerts, onderpastoor, over ‘Kinderpoëzie’;
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28 Oct., 4 en 11 Nov. zette Pol de Mont zijn lessen over Goethe's Faust, waarmee
hij in het afgeloopen seizoen een aanvang gemaakt had, voort. Ditmaal behandelde
hij vluchtig het tweede deel; 18 Nov. begon de heer A. Delen een reeks van vijf
lessen over ‘De Kunst der Grieken’, met
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lichtbeelden, lessen die 25 Nov. en in December werden voortgezet.
G e n t . 13 Oct. herbegon de Letterkundige Afdeeling haar werkzaamheden voor het
seizoen 1913 - 1914. Na een kleine muzikale inleiding door mejuffr. Saverijs en de
heer Novro, was het woord aan den heer Minnaert, die, voor een talrijk publiek,
handelde over ‘Het ontstaan der soorten’.
21 Oct. hielden, op aanstichting der Stud.-Afd. - A.N.V.G. a l l e Vlaamsche studenten,
zonder onderscheid van kleur, d e V l a a m s c h e o p e n i n g s z i t t i n g d e r
G e n t s c h e H o o g e s c h o o l ; en dit, gelijktijdig met de officieel Fransche, ten
einde verzet aan te teekenen tegen het verbod nog Nederlandsch te spreken op de
openingszitting der Hoogeschool, wat echter tot hiertoe, ondanks de Franschgezinden,
toch door de Vlaamschgezinde laureaten, bij hun bedankingsrede, steeds gedaan
werd!
Vlaamsche studenten! Zet geen voet in de Aula der Hoogeschool! Onze dierbare
Nederlandsche taal, wordt er veracht, en wij zijn in de stad van Artevelde! Zoo luidde
de oproep. En talrijk trokken zij op, de bewuste Vlaamsche studenten, naar 't
Vlaamsch Huis, waar de voorzitter der Stud.-Afd. - A.N.V.G. verheugd over deze,
in vergelijking bij de twee vorige jaren, talrijke opkomst, in bezielende woorden,
eraan herinnerde, waarom deze vergadering werd belegd. Tot allen, meisjes-studenten,
groenen en veteranen, zei hij: ‘Gedenkt, dat gij menschen zijt, dat buiten de liefde
voor de wetenschap, gij ook liefde moet koesteren voor het leven, voor het ideaal.
Uw ideaal, als Vlamingen, moet zijn: de volledige ontvoogding van het Vlaamsche
volk, in en door zijn taal!’
Dan spraken nog, in naam der Katholieke studenten, makker Olliviers, en in dien
der vrijzinnigen, makker J. de Braey. De eerste had als motto het vers van Goethe:
‘Mensch sein, heiszt ein Kämpfer sein!’; terwijl de tweede op pittige wijze de weinig
eerlijke strijdmiddelen onzer tegenstrevers, hekelde. Allen behaalden veel bijval, en
voorzitter Marcel Minnaert besloot deze eerste, zoo goed geslaagde vergadering,
met er op te wijzen, dat deze is, als het voorteeken van het welgelukken van het
aanstaande Vijfde Groot-Nederlandsch Studenten-Congres, dat te Gent in April 1914
moet plaats grijpen!
L o k e r e n . Het winterjaargetijde werd 29 Aug. geopend. De voorzitter, de heer
Maurits van Hoecke, sprak over ‘Moderne arbeidsverdeeling’. 12 Sept. handelde de
heer Arthur Broeke over ‘Anatole France’. 10 Oct. de heer Odilon Bontinck over
‘Toekomststaat-romans’. 22 Oct. trad in feestelijke zitting op de heer Oscar van
Houwaert met een voordracht met lichtbeelden, over ‘Het rijk der verbeelding’.

Postzegel-Afdeeling.
B e z e n d i n g e n in dank ontvangen van Dr. H. van Ziegesar, Brussel; Ceurremans,
Antwerpen; Pauwels, Deinze; F. Heeren, Chicago; mevr. Anna Semmens-Siebenhaar,
Claremont, West-Australië; Schelkus, Saigon, Cochinchina; Jongel.-Afd. Den Haag.
Z i c h t z e n d i n g e n worden gezonden op aanvraag.
R u i l z e n d i n g e n worden uit onzen grooten voorraad gaarne beantwoord.
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Wie goede postzegels aan te bieden heeft kan zijn verzameling bij ons onbeperkt
uitbreiden.
N e d e r l . I n d i ë . Met het zenden van de nieuwste N. O.-I. postzegels 1, 2, 3, 4,
5 cent; id. dienstzegels zal men de belangen der Postzegel-Afdeeling zeer bevorderen.
N e d e r l a n d . Jubileumzegels worden zeer gewenscht. In ruil zullen wij ze in
onbeperkte hoeveelheid aanvaarden.
H. MEERT,
Secretaris van Groep België.
Spiegelstraat 20, Gent.
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door het Kantoor A.N.V. te Dordrecht, dat
voor doorzending zorg draagt.

Oost-Indië.
Nog eens: Buitenlanders in Nederlandsch-Indischen Staatsdienst.
Hoewel wij meenden de kern, de hoofdzaak van het schrijven van ‘een officier van
gezondheid’. in het jongste Juni-nr. (zie blz. 135 en 136) voldoende te hebben
weêrgegeven, blijkt 't nu dat de briefschrijver gaarne had gezien dat de brief zelf
ware opgenomen.
Hij komt nu op het onderwerp terug in een schrijven aan de Redactie, 't welk wij
hieronder in zijn geheel laten volgen, omdat wij niet de gedachte willen wekken, dat
wij iets zouden willen achter houden, en tevens omdat het ons in eenig opzicht tot
erkenning van ongelijk noopt. Aan het slot zal men de opmerkingen aantreffen,
waartoe de klacht over onze opvattingen, ons aanleiding geeft.
De thans ontvangen brief volgt nu hier:
Geachte Redactie.
‘In 't Juni-nr. van Neerlandia komt onder het hoofd Buitenlanders in Ned.-Indischen
Staatsdienst een uitvoerig antwoord van de Redactie op mijn brief over dit onderwerp
voor, welke brief echter tot mijn leedwezen niet is opgenomen. En waar nu tevens
de kritiek van de Redactie gedeeltelijk op onbekendheid met de ware toestanden
schijnt te berusten, verzoek ik U bij dezen met aandrang dit wederwoord in zijn
geheel op te willen nemen. De zaak is werkelijk van een zóó groot gewicht voor ons
koloniaal bezit, dat verkeerde meeningen hieromtrent niet mogen bestaan en zeker
allerminst in Neerlandia.
Allereerst zij op den voorgrond gesteld, dat ontevredenheid met mijn positie hier
geen rol speelt. Ik ben zeer ingenomen met mijne betrekking als officier van
gezondheid. Wanneer dus traktement verbetering noodig wordt geacht dan gaat dit
uit van een standpunt van waaruit men alleen 't landsbelang in het oog houdt. En dat
het intreden van buitenlanders in Nederl.-Ind. Staatsdienst als een groot gevaar wordt
beschouwd, óók door anderen, kan het vlugschrift van Jhr. Sandberg “op de
gevaarlijke helling”, en de rede van den heer Van Sandick in 't Kon. Instituut van
Ingenieurs bewijzen. De heer Van S. pas van een reis door Indië teruggekeerd, noemde
het een ongehoord feit dat, nu voor 't eerst in onze geschiedenis, de Regeering
buitenlandsche ingenieurs liet uitkomen. Met hem zeg 1k “de lust van onze ingenieurs,
doktoren enz. om naar Indië te gaan is groot genoeg”, maar men kiest nu eenmaal
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niet de slechtst betaalde betrekkingen. Tal van Nederl. ingenieurs, meer dan twee
honderd Nederl. geneesheeren werken in Indië als particulier. Kan men er dan van
spreken, dat onze jongens niet naar de Oost willen? Het zou ook te dwaas zijn dit
beweren vol te houden op een oogenblik dat ons land op allerlei gebied, vooral dat
van handel en scheepvaart een durf ten toon spreidt als sinds onze zgn. gouden tijd
niet is waargenomen. Overal vindt men Ne-
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derlanders en naar onze eigen koloniën zouden ze niet komen? Erger wordt het
evenwel als onze eigen Regeering in 't buitenland dezen indruk wekt. In de aula der
Universiteit te Kopenhagen worden biljetten aangeplakt, aan de Weensche Universiteit
worden prospectussen verspreid, beide met den oproep tot dienstneming als officier
van gezondheid bij 't Nederl. Ind. leger en openlijk wordt aan het Departement van
Koloniën gezegd, dat de Nederlanders zelve niet willen gaan. Wat is dit anders dan
een bekentenis van onvermogen? En de buitenlandsche collega's hebben gelijk als
ze zeggen “dat Nederland blijkbaar te beroerd is om zijn eigen koloniën te besturen.”
Maar het is een l e u g e n , en een krachtig protest hiertegen is noodig. Ik vleide mij,
ten onrechte, met de hoop dat het Alg. Ned. Verbond hierin de leiding zou nemen.
Het ziet tot mijn teleurstelling niet eens 't belang van de zaak in.
Waar echter de Redactie het niet alleen niet eens met mij is maar mijn stellingen
bestrijdt onder 't maken van de opmerking, dat ik mij “vergis”, d.w.z. onjuistheden
schrijf, zij het mij vergund nog enkele punten recht te zetten.
Allereerst het belang van den Nederlandschen handel. Ik zelf heb voor g r o o t e
bedragen alle geneesmiddelen voor 't landschap benoodigd, bij een Nederlandsche
fabriek besteld door middel van den civielgezaghebber. Had ik betoogd, dat deze
geneesmiddelen van eene buitenlandsche fabriek beter waren dan had de
civielgezaghebber ze zonder omwegen van die buitenlandsche fabriek laten komen.
En mijn voorganger en opvolger waren buitenlanders en kenden geene Nederlandsche
fabrieken. N u in Juni is dit veranderd maar alleen wat geneesmiddelen betreft. Het
magazijn in Batavia levert niets, in tegenspraak met wat U beweert. Het Rijksmagazijn
van geneesmiddelen is al jaren te Bandoeng. En waar tot op heden de off. van
gezondheid invloed had op belangrijke leverantiën, zoo heeft de ingenieur, de
houtvester, de mil. apotheker invloed op nog veel belangrijker leveringen. De agenten
van buitenlandsche fabrieken enz. zijn vele in Indië, en hoe kan men verlangen dat
bestellingen worden gedaan bij fabrieken die men niet kent. Men vergete niet; die
buitenlanders, plotseling in onze koloniën in dikwijls belangrijke plaatsen op de
Buitenbezittingen neergezet, kennen n i e t s van ons land, noch op wetenschappelijk,
noch op nijverheidsgebied. Zij zijn volgens geen enkel voorschrift verplicht de
Nederlandsche taal te leeren en wetende dat zij in onzen Staatsdienst de ledige plaatsen
innemen, die wij volgens de Nederl. Regeering zelve moedwillig openlaten, stellen
enkelen hunner zich op een standpunt en kunnen dit m.i. ook terecht doen. Om tot
den militair geneeskundigen dienst terug te keeren, die ik natuurlijk het best ken,
mag ik hierbij als voorbeeld wel aanhalen een collega die reeds anderhalf jaar hier
is en geen woord Nederlandsch spreekt of schrijft. Aangezien hij slechts een
dienstverband heeft voor drie jaren vindt hij dit onnoodige moeite. Niemand kan
hem dwingen. De ziektegeschiedenissen worden in 't Duitsch geschreven, zelfs de
taal op de zalen is op 't oogenblik Duitsch. Men vergete niet dat er nog 900 mindere
militairen van Duitsche afkomst in 't Ind. leger zijn. Nog eigenaardiger is dat deze
officier van gezondheid kort na aankomst zelfs de (Nederl.) examens voor korporaalen sergeant-ziekenverpleger mede afnam. Natuurlijk in 't Duitsch. Met de vroeger
in dienst genomen Deenen heeft men dit bezwaar niet gehad, die konden met hun
moedertaal niet te recht. Ten onrechte meent de Redactie dat Franschen en Engelschen
niet hier willen komen. Zij worden niet aangenomen, evenmin Duitschers, althans
niet als officier van gezondheid. Dat dit aantal vreemdelingen intusschen niet zoo
gering is, als U het voorstelt, blijkt uit het feit dat van de 76 op 't oogenblik in dienst
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zijnde off. van gezondheid der 2e klasse er 23 buitenlanders zijn. Deze vreemde
invloed kan ook blijken uit het verschijnsel, op wetenschappelijk gebied, dat
verschillende belangrijke bijdragen in het Ned. Ind. tijdschrift van geneeskunde in
het Duitsch zijn geschreven, terwijl de buitenlanders in Staatsdienst hunne
wetenschappelijke onderzoekingen op elk gebied natuurlijk niet in Nederlandsche
tijdschriften publiceeren en hunne verzamelingen op volkenkundig en ander gebied
n i e t aan Nederlandsche musea schenken.
U meent dat de Nederlandsche wetenschap er geen nadeel van ondervindt, ik ben
van een tegenovergesteld gevoelen. En de bewijzen zijn niet moeilijk te vinden.
Wat ons aanzien bij den inlander betreft, dat dit sterk geschaad wordt door de
aanstelling van buitenlanders, staat bij mij vast. De inlander is zeer opmerkzaam en
b.v. de inlandsche militairen bespreken onderling wel degelijk de vraag waarom hun
toewan dokter “geen blanda” is. Dit is echter iets wat U natuurlijk moet gelooven.
Bewijzen kan ik U niet geven.
Tenslotte Uwe op blz. 137 geuite meening, dat de kwestie van de vervulling der
Staatsbetrekkingen hoofdzakelijk de Regeering aangaat, in verband met Uw gezegde
op blz. 136, dat een krachtig protest aan de Nederl. Regeering niet op den weg van
het Verbond ligt, omdat de Regeering op de hoogte van den toestand is. De Redactie
houde mij ten goede indien ik meen en volhoud ten eerste, dat het hier een voornaam
algemeen Nederlandsch belang geldt, ten tweede dat de Regeering den ernst der zaak
òf niet kent òf niet genoeg ter harte neemt. Het verleenen van een studievergoeding
van f 4000.- aan studenten in de geneeskunde, die zich verbinden naar Indië te gaan
als officier van gezondheid, is geen bewijs van Regeeringszorg. Immers vroeger was
die vergoeding f 8000.-; toen de toeloop voldoende was werd ze verminderd tot f
4000.-. Voor den dienst bij de Marine geeft de Regeering voor 't zelfde dienstverband
f 8000.- studievergoeding en voor den dienst bij 't Nederlandsche leger zelve f 5000.-.
Dus voor den meest vermoeienden dienst in de tropen geeft de Regeering 't minst.
En wat de bezoldiging betreft, een inlandsch arts krijgt nu al bij de groote particuliere
maatschappijen f 300.- tot f 800.- 's maands. 't Is vrij duidelijk derhalve dat voor eene
betrekking van f 275.- 's maands, zich niet veel Nederlanders laten vinden of, wat
erger is, wel uitkomen, maar zoo spoedig doenlijk hun dienstverband verbreken en
particulier arts worden. Van de hier ter stede op het oogenblik werkzame officieren
van gezondheid komt er geen enkele met zijn traktement toe, ondanks de grootst
mogelijke zuinigheid. En zoo is 't ook met de ingenieurs. Hier bereikt mij tot mijn
groote voldoening de mail-uitgave der N.R. Ct., 2e blad, met de statistische opgaven
van den civ.-ing. M. IJpelaar omtrent het aantal Nederl. ingenieurs werkzaam in
Nederland, 't Buitenland en Nederl. Indië. Ik geloof dat het voldoende is hier zijn
woorden aan te halen: “Indien het inderdaad juist is, dat in den laatsten tijd weinig
candidaten zich aanmelden voor den Nederl.-Ind. Waterstaatsdienst dan zijn daarvoor
andere redenen d o c h g e b r e k a a n o n d e r n e m i n g s g e e s t i s h e t n i e t .
Uit mijn onderzoek blijkt, dat het aantal te Delft gepromoveerden in de laatste jaren
belangrijk is gestegen, doch dat het percentage werkzaam in Indië 30% ongewijzigd
is gebleven.” M.a.w. steeds meer Nederl. ingenieurs gaan naar Indië doch, evenals
de artsen, niet in Staatsdienst.
Trouwens ook de buitenlanders bemerken dadelijk, dat de in Europa ruim lijkende
bezoldiging h i e r niet toereikend is en gaan bijna geen van allen in vasten dienst
over; zoodat het eenig resultaat van het aanwerven van vreemdelingen is, dat deze
in Staatsdienst acclimatiseeren, de Maleische taal en de toestanden hier leeren kennen
en dan verder als particulier er de vruchten van plukken. Hoe weinig de
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Staat ook op hen rekenen kan blijke hieruit, dat de aanwezige Oostenrijksche
officieren van gezondheid den laatsten tijd klaar stonden bij den eersten oproep naar
hun vaderland terug te gaan als reserveofficier van gezondheid met 't oog op den
Balkanoorlog. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor officieren van gezondheid maar
bij hen, die in onze legerorganisatie zijn opgenomen, treft het het sterkst.
Hier zal ik eindigen. Indien de Redactie en het Hoofdbestuur van het Verbond nu
niet overtuigd is van den ernst der zaak die ik naar voren heb gebracht, dan ligt dit
niet aan mij. Indien zij overtuigd is dan blijft het toch altijd een droevig feit, dat zij
ook in deze zaak niet de leiding heeft genomen. Het Nederlandsch Verbond zegt
altijd op de bres te staan waar 't Nederl. belangen geldt. Zoo ergens dan is hier een
bres geschoten in ons belang, ons aanzien en onzen goeden naam en wel door onze
eigen Regeering.’
Tot zoover de brief.
Dat het, in 't algemeen, in het belang is van den Nederlandschen stam, van den
Staat en in 't bijzonder van de Nederlandsche jongelingschap, dat de
Staatsbetrekkingen in Nederlandsch-Indië, zoo veel mogelijk door Nederlandsche
onderdanen, en niet door Buitenlanders worden ingenomen, daarvan zijn wij
overtuigd. Zoo dit in onze vroegere opmerkingen niet voldoende duidelijk aan het
licht mocht gekomen zijn, geven wij daarvan gaarne de verzekering.
Wij verschillen echter met den briefschrijver van meening over de o o r z a k e n
van het feit dat te weinig Nederlandsche jonge mannen zich voor Staatsbetrekkingen
in Nederlandsch-Indië aanmelden.
De briefschrijver zoekt die oorzaken in te geringe bezoldiging, want daarop komt
een groot deel van zijn betoog toch neêr; indien de Regeering maar mooier geldelijke
vooruitzichten opent, dan zullen er zich wel voldoende officieren van gezondheid,
ingenieurs, houtvesters, enz. aanmelden. Wij, hoewel erkennende dat er aanwijzingen
bestaan, die de gegrondheid dezer meening bevestigen, zijn daarvan nog niet zoo
overtuigd; de geluiden die tot ons komen, de stemmingen hier in Nederland door ons
opgemerkt, doen ons vasthouden aan de meening dat er ook andere beletselen zijn,
dat er bij velen der jongeren onder de echt-Nederlandsche gezinnen een tegenzin
tegen Indië, in het algemeen, bestaat. Tegen dien tegenzin nu wordt gewerkt op de
wijze als door ons op blz. 136 aangewezen.
Aannemende echter dat de briefschrijver gelijk heeft, dat karigheid van het
Gouvernement de oorzaak is van het niet begeeren van ettelijke Nederl.-Indische
Staatsbetrekkingen door de Nederlandsche jonge mannen, dan ligt het allerminst op
den weg van het A.N.V. om zich daarmede in te laten. Het A.N.V. kan niet voor
verhooging van bezoldiging, voor betere dienstvoorwaarden van bepaalde takken
van dienst gaan strijden. De Regeering, die weet dat er te korten zijn, moet zelve
onderzoeken aan welke oorzaken het euvel is toe te schrijven; hoogstens kan het
Verbond mede werken tot het opsporen dier oorzaken, en daartoe kan het openbaar
maken van klachten als de onderhavige bijdragen; het aandringen op verhooging van
bezoldiging, nog wel zonder dat de zekerheid bestaat dat te geringe betaling en niet
andere omstandigheden, de oorzaak van het euvel is, l i g t n i e t o p d e n w e g
v a n h e t Ve r b o n d .
Wat nu betreft de door den briefschrijver genoemde schade aan den handel, wordt
toegegeven dat het ons, na onderzoek, ter oore is gekomen, dat werkelijk in de laatste
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jaren, door ambtenaren, met name in zelfbesturende landschappen, onmiddellijk,
zonder tusschenkomst van het Gouvernement bestellingen worden gedaan van
benoodigdheden, die in 's lands belang worden gebruikt, zooals geneesmiddelen voor
de bevolking, enz. welke benoodigdheden dan uit eigen middelen (landschapskassen)
worden betaald. Daardoor kunnen dus buitenlandsche fabrieken of kan de
buitenlandsche nijverheid bevoordeeld worden boven de Nederlandsche. Dit kan
echter bezwaarlijk over groote bedragen loopen; althans in vergelijking met de groote
Regeeringsbestellingen waarop wij het oog hadden, zinken deze enkele, waardoor
buitenlanders bevoordeeld worden, in het niet.
Dat de Nederlandsche wetenschap er onder zou lijden, als in Nederl.-Indische
tijdschriften van geneeskunde artikelen voorkomen in het Duitsch geschreven, kan
niet zoo grif worden ingezien. Het komt, helaas dikwijls overbodig, meer voor dat
Nederlandsche geleerden schrijven in vreemde talen, omdat de wetenschap als
internationaal moet worden beschouwd.
Voor het punt ‘ons aanzien bij den Inlander’ verwijzen wij naar hetgeen op blz.
136 te dien opzichte werd gezegd.
Toestanden als door den briefschrijver geteekend, n.l. die van examen afnemen
in het Duitsch, van ziektegeschiedenissen in het Duitsch, zijn natuurlijk af te keuren;
de vraag rijst echter, waarom bij officieren van gezondheid van Duitschen landaard
niet dezelfde eischen worden gesteld of bepalingen worden gemaakt, als voor de
officieren van gezondheid van Deenschen landaard gelden. Maar dit zijn toch
aangelegenheden, die zóó het huishoudelijke van den dienst raken, dat er moeilijk
sprake kan zijn van de belangen van den Nederlandschen stam.
Ten slotte zij herhaald dat de onderhavige kwestie hoofdzakelijk de Regeering
aangaat. Deze tracht nu door het verstrekken van studie-toelagen, telken jare aan
twintig Nederl. jongelieden, de gelegenheid om officier van gezondheid te worden
gemakkelijk te maken. De oproepingen voor den Indisch-medischen dienst in het
buitenland werden gedaan om te voorzien in de t i j d e l i j k e behoefte aan
geneeskundigen.
Te betreuren is het, dat de Regeering telken male verandering bracht in haar
pogingen om in de behoeften voor den dienst in de tropen te voorzien; daardoor was
er nu eens een overkompleet, dan weer een te kort. Het wil ons voorkomen, dat de
Regeering, door de ondervinding geleerd, thans op den goeden weg is en dat zij
rekening houdt met vele der geuite bezwaren.
Voor het A.N.V. is er geen aanleiding voor een krachtig protest.

Tropisch Nederland No. 9 en No. 10.
Wat het meest treft in No. 9 is de mededeeling dat niet minder dan vijf leden van het
Groepsbestuur als zoodanig aftraden, onder wie de heer H.E. Steinmetz, die negen
jaren den voorzitterszetel innam, en aan wien door R.v.I. in dit nummer eenige zeer
waardeerende woorden gewijd worden, waarmede de Redactie van Neerlandia ten
volle instemt.
Verder trof ons de klacht van de Redactie van T.N., dat zij zoo weinig medewerking
ondervindt.
In zooverre werd in de nummers 9 en 10 reeds aan die klacht gehoor gegeven, dat
de Afdeeling Semarang verslagen inzond van aldaar gehouden voordrachten voor
de Verbondsleden, n.l.: D e J a v a a n i n d e n h a n d e l door den heer W. de Cock
Buning en H e t N e d e r l a n d s c h e n d e J a v a n e n door den heer R. Ng.
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Atmodirono, welke voordrachten, met daarop gevolgd debat, naar het ons voorkomt,
zeer belangrijk waren.
In een artikel in No. 9: N e d e r l a n d e n z i j n k o l o n i ë n komt H. tot het
besluit dat zoowel voor Indië als voor Nederland, en in beide gebiedsdeelen in het
algemeen voor alle maatschappelijke elementen, bij het voortbestaan der
Nederlandsche souvereiniteit de grootste belangen betrokken zijn.
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Een stukje geschiedenis geeft v.E. in zijn opstel: B e s t u u r s o p l e i d i n g i n I n d i ë .
Nederlander erkent zijne vergissing, in een vorig nr. begaan, ten opzichte van de
uitgaven der Vereeniging Oost en West.
Onder O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n treffen wij in No. 9 aan eenige
beschouwingen onder het hoofd: N e d e r l a n d e n h e t P a n a m a k a n a a l , welke
titel voldoende doet begrijpen in welken zin dat onderwerp werd behandeld; terwijl
in No. 10 onder het hoofd: H e t P a n a m a -k a n a a l gewezen wordt op de gevaren,
waaraan dat kanaal, ten gevolge van aardschuivingen, instortingen en wellicht
watergebrek, bloot staat.
In No. 10 wordt het Groepsbestuur, met een beroep op de statuten - waarin
‘verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam’,
als taak voor het Verbond wordt aangewezen - aangespoord tot het bevorderen van
Vlootbouw.
De rubriek K u n s t e n We t e n s c h a p p e n geeft een gedicht van G. Gonggrijp,
een reisbrief ‘naar Caïro’ en boekbesprekingen, n.l. van het proefschrift van R.
Hoesein Djajadiningrat over de Sadjarah Banten door R.v.I. en van de uitgave
‘Vondel's spelen’ in de Nederlandsche Bibliotheek door v.E.
O e c o n o m i s c h e b e r i c h t e n van No. 10 geeft verder beschouwingen over
de opgerichte en onlangs geopende H a n d e l s h o o g e s c h o o l t e R o t t e r d a m .
De gewone rubrieken M a a n d o v e r z i c h t en L e e s t a f e l besluiten beide
nummers.

Nieuwe Afdeeling.
23 Oct. werd een vergadering gehouden der te Soerabaja gevestigde leden van het
A.N.V.
De bijeenkomst was vrij druk bezocht.
Zij werd geleid door den vertegenwoordiger van het Verbond, Dr. J.W. van Bart.
Er werd besloten tot oprichting van een A f d e e l i n g S o e r a b a j a . Tot voorzitter
werd gekozen M.B.H. Drijber, en tot bestuursleden: de heeren Dr. J.W. van Bart,
J.M.J. Suys, Dr. H.W. Woudstra en mevr. L.A.J. Rijk-Rijksen.
Dr. Van Bart zette het doel van het Verbond uiteen en gaf een uitvoerig werkplan
voor een plaatselijke Afdeeling.
Onder andere zal een leesgezelschap worden opgericht, waarvan het lidmaatschap
f 1.- zal kosten. Ook zal een bibliotheek worden gesticht.
Bij gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten zou een groote
propaganda-vergadering worden gehouden. Dr. Van Bart zou dan een lezing met
lichtbeelden houden over Nederlands ontwikkeling in de laatste eeuw.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaansche Brieven.
XIV.
Pretoria, 2 Oct. 1913.
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Eigenlijk ben ik heelemaal een beetje ‘deur mekaar’, zooals men hier placht te zeggen.
Wij zitten hier midden in de voorbereiding der Hollandsche Onafhankelijkheidsfeesten
en dat is met zulk een groote Hollandsche kolonie een heel werk, want natuurlijk
willen de Hollanders en oud-Hollanders goed voor den dag komen. De Hollandsche
feesten hebben hier een uitstekenden naam en zoo'n eeuwfeest meet nog grooter en
schitterender zijn dan het jaarlijks weerkeerend Koninginne-feest. Wij zullen drie
dagen feest hebben: Den eersten dag voor de kinderen. Den zelfden avond wordt er,
wat men hier noemt, een concert gegeven, waaraan alle Hollandsche vereenigingen
medewerken. Hollands Mannenkoor en de zangvereeniging Asaf zullen Hollandsche
koornummers zingen en mevr. Tilanus zal Hollandsche liederen ten beste geven.
Ik ben vele jaren hier weg geweest en mij is opgevallen dat er een sterk streven is
om den Hollandschen zang te bevorderen. De Afrikaners vooral beginnen in te zien
dat er mooie Hollandsche liederen in overvloed zijn. Bizonder in trek zijn hier de
Mol's Ik ken 'n lied en Cath. van Rennes' Zonnelied. Ik heb deze beide liederen reeds
verscheidene malen hooren zingen op concerten en in den huiselijken kring. Er bestaat
echter een gevaar, en dat is dat de menschen zullen gaan meenen dat dit nu zoo
ongeveer alles is wat er aan Hollandsche liederen bestaat. Maar tegen dit gevaar
wordt reeds gestreden. Niet alleen laat Hollands Mannenkoor nu en dan solisten
optreden op zijn concerten die andere Hollandsche liederen laten hooren en doet het
Gemengde Koor Asaf hetzelfde, maar Afrikaner taalvrienden hebben de laatste paar
jaren een Hollandschen zangwedstrijd gehouden, waar verplichte nummers moeten
worden uitgevoerd. In de maand November zal hier weder deze zangwedstrijd zijn
en ik verneem zoo juist van den hoofdredakteur van Die Brandwag, die de sterke
stuwkracht van deze beweging is, dat er groote deelneming voor dezen wedstrijd
wordt verwacht. Voor de hier wonende Afrikaners is de avond van dien wedstrijd
een heerlijk feest, zooals mij een bekende Afrikaansche dame meedeelde: ‘Dit al te
pleizierig heel die avond net niks als Hollands te hoor en je zo recht te midden van
je ei'en mensen te gevoel.’

Het nieuwe Ministerie.
In de staatkunde is het weer rustig. De namen der nieuwe Ministers zijn U reeds
bekend. De heeren adv. N. de Wet, Van Heerden en Theron zijn menschen wier
trouw aan hun moedertaal en aan de Afrikaansche zeden en gewoonten boven twijfel
is. Van adv. Niklaas de Wet, een studievriend van Minister Smuts verwacht men,
dat hij de sterke voorvechter voor de Hollandsche taalrechten zal zijn. Ons Ministerie
is sterker uit den Botha-Hertzogstrijd te voorschijn getreden. Ik heb vroeger reeds
voorzegd, dat, wat deze strijd ook mocht opleveren, hij een groote stap voorwaarts
in de goede richting zou brengen. De huidige samenstelling van het Kabinet heeft
dit bewezen. Zoo is uit veel kwaads, goed geboren en zal nog meet goeds voortkomen.

Afrikaners naar Holland.
Het bericht dat de Prins der Nederlanden de vijftig Afrikaners die als gasten der
Union-Castle Maatschappij Engeland zullen bezoeken, naar Holland heeft
uitgenoodigd, heeft hier een zeer aangenamen indruk gemaakt. De landbouwende
bevolking van Zuid-Afrika heeft groote belangstelling voor het landbouwende en
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veeteelende Holland, van welks vooruitstrevende boerderij zij zooveel heeft gehoord
en gelezen, dank zij vooral ook het landbouw-bijvoegsel van De Volkstem, dat veel
aandacht wijdt aan den landbouw en veefokkerij in Holland. De hoofdredakteur van
dit blad, de heer Adam Boshoff, is iemand die bewondering en waardeering heeft
voor hetgeen Holland op landbouwgebied tot stand brengt. Hij was de eerste die zijn
waardeering en vreugde uitsprak over deze uitnoodiging. Hem volgden in
waardeerende woorden alle Hollandsch-Afrikaansche bladen. Ik verwacht veel goeds
van deze reis, ik hoop alleen dat de Afrikaners een secretaris zullen medenemen, die
een uitvoerig verslag van dit bezoek
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wil schrijven, zoodat niet door den omvang van het verslag over de Engelsche
boerderij, het verblijf in Holland in al te bescheiden vorm wordt teruggedrongen.
Nog geen Afrikaner-boer, hetzij hij Hollandsch-sprekend of Engelsch-sprekend was,
is van Holland teruggekeerd zonder dat hij een en al geestdrift was voor de wijze
van landbouwen en de veefokkerij aldaar.
Het dubbele Zuid-Afrika-nummer, dat juist hedenmorgen hier is aangekomen, heeft
de geestdriftige aandacht getrokken van de Afrikaners.

XV.
Pretoria, 23 Oct. 1913.
De onafhankelijkheidsfeesten.
Ook wij hebben hier onze onafhankelijkheidsfeesten gehad. De plaatselijke
Hollandsche kolonie, die ongeveer zes duizend zielen telt, heeft drie dagen feest
gevierd. Met een uitvoerig verslag dier feestelijkheden zal ik U niet vermoeien, alleen
wil ik vermelden dat men o.a. het bekende kluchtspel Kloris en Roosje ten tooneele
heeft gebracht, dat zooveel bijval oogstte, dat men het op denzelfden dag zoowel 's
middags als 's avonds heeft gespeeld voor een zaal, waarin de menschen gepakt zaten,
mannetje naast mannetje.
De Nederlanders hier ter stede hebben de beteekenis dezer feesten duidelijk
begrepen. Men heeft niet gegloried in de herkregen onafhankelijkheid, doch den
vooruitgang die Holland na 1813 heeft gemaakt, geroemd en herdacht.
De voorzitter der feest-commissie, de heer H.C. Jorissen, heeft het in zijn feestrede
nadrukkelijk gezegd: Naar mijn meening was het noodig voor Holland dat het door
Napoleon werd geknecht. Na de gloriedagen der gouden eeuw, had Holland die druk
noodig om weer te leeren opstaan.
Hij ging dan na wat het Nederland van heden beteekende en vond het verkeerd
Holland een klein land te noemen. Het was een groot land om de vele groote mannen
die het in de laatste eeuw aan de wereld had gegeven. Hij noemde dan een lange
reeks namen van wereldbekenden en -beroemdheden en zeide dat hij niet alle wilde
opsommen, want dat hij dan den ganschen avond aan het woord zou zijn.
De samenspraak van Thomasvaêr en Pieternel in De Bruiloft van Kloris en Roosje
was vol van toespelingen op het Holland van vandaag dat zulk een eereplaats bekleedt
in de rij der volken en vol van toespelingen op de verhouding van Holand en
Zuid-Afrika en van het Hollandsch in dit werelddeel.
Alle Ministers die in de stad waren, woonden de opvoering van Kloris en Roosje
bij. De Hollanders zijn vol geestdrift over deze vertooning, waarvan zij zeggen dat
zij nooit zoo iets in Pretoria hadden gehad. Men heeft de dames en heeren die er in
optraden, gevraagd het nog eens te willen geven en naar ik hoor hebben zij ook een
uitnoodiging ontvangen om het stukje ter gelegenheid der onafhankelijkheidsfeesten
te Johannesburg te herhalen. Het is alleen nog een vraag of de Nederlandsche
Vereeniging in de Goudstad de vrij hooge kosten aan de overkomst van een veertigtal
optredenden verbonden, zal kunnen betalen.
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Ik verneem verder dat de herrijzenis van de Nederlandsche Vereeniging hier ter
stede een gevolg dezer feesten zal zijn. Deze Vereeniging lijdt al sedert jaren een
kwijnend bestaan. Haar ledental neemt voortdurend af en haar bijeenkomsten worden
niet meer bezocht. Men wil thans de geheele Vereeniging reorganiseeren, haar
openstellen voor iedereen door een zeer lage minimum-bijdrage te stellen voor het
lidmaatschap. Het is noodig dat er hier een vereeniging is die de Nederlanders en
oud-Nederlanders bij verschillende gelegenheden vertegenwoordigt, die voor de
belangen der Nederlanders opkomt, indien dit noodig is, en die bij de Nederlanders
zelf het bewustzijn wekt of wakker houdt dat Nederland geen klein land is en geen
klein land kan zijn, waar het zoo hooge plaats inneemt in de wetenschappelijke,
kunst-, technische en handelswereld.
De tijd is nu ook rijp voor de stichting van een Tak van het Alg. Ned. Verbond.
Men moest hiervoor de gelegenheid afwachten. Mij dunkt dat die thans is gekomen
en dat men met kracht en macht aan het werk moet gaan. De moeilijkheid is alleen
nog een invloedrijk en geestdriftig voorzitter te vinden; maar het oude spreekwoord
zegt niet ten onrechte: Wie zoekt, zal vinden! Men geve het dus niet op.

Hollanders en Afrikaners.
Toen de heer Jan Celliers in het Afrika-nummer van Neerlandia zijn meeningen
neerschreef over de verhouding van den Afrikaner tot den Afrikaner van vreemden
oorsprong, kon men niet voorzien dat reads zoo spoedig na de verschijning dezer
studie de Afrikaners zouden geroepen worden uitspraak te doen in een geschil over
deze verhouding.
Toen een paar jaar geleden het Hollandsche Hospitaal hier ter stede ten gronde
ging, hebben menschen in Holland, wier namen nimmer zijn genoemd, een kapitaal
bijeengebracht om dit Hospitaal te maken tot een Z.-Afr. Hospitaal. Holland wilde
beslist dat het nationaal zou zijn en dat het zou dienen om Afrikaansche meisjes daar
gelegenheid te geven te worden opgeleid tot verpleegsters. Een bepaling echter in
de wet hier is dat geen Hospitaal diploma's aan verpleegsters kan uitreiken, wanneer
het niet beschikt over minstens veertig bedden. Zoovele bedden heeft het Z.-Afr.
Hospitaal echter niet. Daarom stelde Holland beurzen beschikbaar voor Afrikaansche
meisjes die in Holland voor verpleegster wilden studeeren. Uit belangstelling voor
deze stichting benoemde de Tak Pretoria van de Z.-Afr. Vrouwen-Federatie een
vertegenwoordigster in de dames-commissie van dit Hospitaal, welke commissie tot
taak had het bestuur bij te staan in de huishouding. Op het jongste congres van de
Z.-Afr. Vrouwen-Federatie nu heeft de presidente van de Z.-Afr. Vr.-Fed. deze
vertegenwoordiging afgekeurd, onder voorgeven o.a. dat deze stichting niet nationaal
was. Dit woord heeft de in Zuid-Afrika wonende Nederlanders diep gekrenkt. Zij
streven en werken voor hetzelfde doel met de Afrikaners en hun streven wordt
gekenmerkt als niet nationaal. Ook de Tak Pretoria van de Z.-Afr. Vr.-Fed. heeft de
zaak hoog opgenomen en de uitlating voor de ledenvergadering gebracht. Mevr.
Faure was aanwezig, maar haar verdediging van de gewraakte uitdrukking was
uitermate zwak. Gevraagd of zij deze terugnam, verklaarde zij dat als zij haar
Nederlandsche vrienden met die uitdrukking had gekrenkt, zij verschooning vroeg.
Deze verklaring veranderde echter niets aan haar meening. Te begrijpen is dat de
vergadering geen genoegen nam met een dergelijke terugtrekking van de krenkende
woorden en met overgroote meerderheid - 32 tegen 5 stemmen - haar afkeuring in
een sterk gesteld besluit neerlegde. Deze beslissing is te opmerkelijker, wanneer men
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weet dat mevr. Faure een buitengewoon grooten invloed heeft en haar woord in de
Federatie bijna wet was. Het besluit bewijst dat een geest, welke hier voor den oorlog
vrij sterk was, aan het uitsterven is en dat het jongere geslacht en de breed-denkende
Afrikaners er tegen zijn de Hollanders ‘zeer te maken’. Mevr. Jorissen vroeg het
mevr. Faure zoo raak: ‘Waarom maakt U toch de Hollanders zeer? Wij maken de
Afrikaners toch ook niet zeer. Dit is niet in het belang van een goede samenwerking’;
waarop mevr. Preller, een oprechte Afrikaansche, liet volgen: U hebt er niet alleen
de Hollanders mee gekwetst, maar ook alle breed-denkende Afrikaners,
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welke woorden in de druk bezochte vergadering luide instemming vonden. Een
andere Afrikaansche, mevr. Lievenberg, echtgenoote van het vroegere hoofd van
Mijnwezen, sprak het uit dat het in het verleden een groote fout van vele Afrikaners
is geweest om de Hollandsche vrienden te kwetsen, en dat sommigen nog heden ten
dage die fout begaan.
Zoo was de stemming in deze vergadering, waarin de overgroote meerderheid
door Afrikaansche dames werd gevormd.
De Hollanders hier te lande verheugen zich van harte over dit besluit en over die
stemming. Zoo is uit kwaad veel goeds geboren. De lucht is gezuiverd en Afrikaners
en Hollanders hebben gelegenheid gehad te bewijzen en uit te spreken hoe zij over
elkander denken en welke gevoelens zij voor elkander koesteren. Dat dit eens noodig
was, weet ieder die maar eenigszins de toestanden hier kent. Wanbegrip heerscht
hier nog al te veel en het spreekwoord blijft waar, dat men in den nood zijn vrienden
leert kennen.
OU-BOET.

Ingezonden.
Nog juist bij tijds.
Geachte Redactie.
Eén huis van ons af, op de Overtoom, wordt een bioscoop gebouwd! Daar deze bijna
gereed is, ging ik eens kijken, wat er wel voorop kwam te staan en zag: Olympia aan
de eene kant in steen gehouwen, maar aan de andere kant nog niets ingevuld. Op
mijn vraag, wat daar zou komen: ‘Palace’, was 't antwoord. Ik vond 't v r e e s e l i j k ;
waarom een Engelsch woord? O, zei de timmerman, ik dacht dat 't Fransch was; je
zegt toch: pallasé; neen Duitsch zei een ander werkman, pallage; maar in Zandvoort
zeggen ze: pal an zee.
Ik vroeg, of ik niet iemand kon spreken, die er over te zeggen had - jawel zei de
steenhouwer - mijnheer bouwmeester (ik dacht, die 't huis gebouwd had) is binnen
- hij duwde een deur open - ‘die kleine mijnheer’.
Ik er op af, zonder hoed, want ik was zóó maar even uit huis geloopen - en vroeg:
neem mij niet kwalijk, mijnheer, mag ik u even wat vragen: wilt u niet in plaats van
palace - p a l e i s voorop laten zetten, d a t is H o l l a n d s c h en we streven er toch
a l l e n naar, om Hollandsch te zijn; ik ben lid van 't Alg. Ned. Verbond en 't heele
Verbond zou er u dankbaar voor zijn, als u 't deed. Zoo, zei hij, gaat u dan ook naar
die congressen? Ja zeker, zei ik, denkt u er maar eens over, het zou een goed voorbeeld
zijn voor anderen en misschien trekt het ook meteen meer menschen.
Nu mevrouw, ik zal er over denken, u is nog n e t bij tijds.
Ik ging gauw naar huis, maar de bouwmeester haalde me in en zei: mevrouw u
krijgt uw zin, maar 't is alleen voor u, want 't kan mij niets schelen. Mooi, zei ik, ik
dank u wel uit naam van 't Alg. Ned. Verbond. Mag ik uw naam even weten?
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‘Bouwmeester, de zoon van Louis Bouwmeester.’ O, en ik ben mevrouw Burger,
ook een echt Hollandsche naam.
A.B. BURGER-SURINGAR.
A m s t e r d a m , Oct. 1913.

Rood, Wit, Blauw.
M.d.R.
Aan het slot van zijn belangwekkend opstel over ons rood, wit en blauw in het laatste
nummer van Neerlandia stelt de heer Heyting de vraag of de Fransche driekleur
wellicht ook verband zou houden met onze vlag.
Ik veroorloof mij den geachten schrijver te wijzen op The French Revolution van
Carlyle, Boek V, Hoofdstuk V van het eerste deel, waar de kokardes vermeld worden,
welke gedragen zouden worden door de bestormers van de Bastille. Deze kokardes
zouden zijn: ‘not now of g r e e n (welke kleur eerst gedragen was) but of r e d and
b l u e , our old Paris colours, these, once based on a ground of constitutional w h i t e ,
are the famed T r i -c o l o r .’
Inderdaad zijn de kleuren van het Parijsche wapen rood en blauw, terwijl, gelijk
bekend is, de oude Fransche koningsvlag wit was.
Ik heb op 't oogenblik geen tweede schrijver bij de hand, ten einde de mededeeling
van Carlyle te vergelijken en geef derhalve indien ze onjuist mocht zijn, mijn meening
gaarne voor beter.
Inmiddels hoogachtend,
Uw dw.,
B.D.H. TELLEGEN Azn.
R o t t e r d a m , October 1913.

Een verzoek.
Op 27 Oktober schreef een mij-onbekende aan de Gebroeders Koch (kunsthandel,
Den Haag) een brief, waarin hij of zij deze heren verzocht het woord ‘inlijsten’ van
hun aankondigingen te vervangen door het woord ‘omlijsten’.
Tegen het stellen van dit verzoek heb ik geen bezwaar. Het getuigt van
belangstelling in onze taal.
Maar ik heb er wèl bezwaar tegen, dat de schrijver of schrijfster het verzoek
ondertekent met mijn naam. Vermoedende, dat hij of zij lid is van het Alg. Ned.
Verbond geef ik hem of haar hierbij dringend in overweging zich voortaan te
onthouden van het stellen van een valse handtekening.
MARC. EMANTS.

Droogmaking der Zuiderzee.
Geachte Redactie!
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Ten einde het groote vraagstuk van Afsluiting en en Droogmaking der Zuiderzee
verder en krachtiger bij het Volk te propageeren, is in het begin van dit jaar een
propaganda-commissie ingesteld, w e l k e a l l e r e e r s t a a n r a k i n g z o e k t
m e t d e g e n e n , die reeds het groote nationale belang der Droogmaking voorstaan.
Het is bekend, dat er veel sympathie voor het Zuiderzee-vraagstuk bestaat. Zeker
echter is ook, dat geen oplossing en beslissing zijn te wachten, zoolang die sympathie
niet tot uiting komt.
Daarom wordt bij deze ook tot de lezers van dit blad de uitnoodiging gericht, dat
zij z i c h a a n m e l d e n b i j o n d e r g e t e e k e n d e , die bereid is weifelaars nader
omtrent bedoeld vraagstuk in te lichten.
Dankend voor genoten gastvrijheid.
Hoogachtend,
Uw dw. dr.,
J. MEIJERINK.
A m s t e r d a m , November 1913.
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Nederlandsch in Ned. Indië.
Er zal in Batavia, waar reeds lang hotelnood heerscht, een nieuw hotel worden
opgericht. De inschrijvingsbrieven zijn daartoe reeds in omloop.
Het hotel wordt opgericht door Nederlandsche deskundigen, de aandeelen zijn
voor ¾ reeds geplaatst bij Nederl. Indische ingezetenen, meest allen Nederlanders.
En het hotel zal heeten... A m e r i c a n hotel!
M. VAN DOORNINCK,
O.-I. ambtenaar met verlof.
Laat men toch, al wordt in het moederland gezondigd, in de Oost waar men minder
in vooroordeelen wortelt, een goed voorbeeld geven!
Red.

Mededeelingen en allerlei
Een wereldberoemd Nederlander.
Professor Dr. C. Snouck Hurgronje, Hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit, werd
door het ‘American Committee for Lectures on the History of Religions’ uitgenoodigd
tot het houden van voordrachten in verschillende wetenschappelijke instellingen in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Die voordrachten zullen tot onderwerp
hebben de ontwikkeling van den Islam; de stof zal voor ieder van de instellingen,
waar de hoogleeraar zich zal doen hooren over vier onderdeelen worden verdeeld:
1o. Eenige vraagpunten over den oorsprong van den Islam;
2o. Godsdienstige ontwikkeling van den Islam;
3o. Staatkundige ontwikkeling van den Islam; en
4o. De Islam en het hedendaagsche denken.
De plaatsen waar Prof. Snouck Hurgronje tusschen half Januari en half Maart 1914
vermoedelijk zal optreden zijn: Columbia University (N.-York), Princeton University
(Princeton N.-Y.), Lowell Institute (Boston), Hartford Theological Seminary
(Hartford, Connect.), University of Pennsylvania (Philadelphia), Johns Hopkin's
University (Baltimore), Meadville Theological Seminary (Meadville, Penn.),
University of Chicago (Illinois), en University of Michigan (Ann Arbor, Mich.).
Geeft deze uitnoodiging blijk van verlangen naar degelijke voorlichting, tevens
blijkt er uit dat men ook in een ander werelddeel weet tot wien zich daarvoor te
wenden.
De naam Snouck Hurgronje is een wereldnaam.

Taalzuivering in Holland.
Zij, die wel klagen - wij hooren er zelf onder, bij wijlen - dat er in onze taal al te veel
overbodige vreemde woorden voorkomen, zullen er wel raar van opkijken, dat er
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vreemdelingen zijn die onze taal, bij de hunne vergeleken, ongemeen zuiver vinden.
Wij hoorden het eens een Noor zeggen die onze taal goed kent, en hij noemde dadelijk
een reeks voorbeelden van nagenoeg internationaal gebruikte woorden, waarvoor
wij eigen Hollandsche woorden hebben. En toen we er op gingen letten, troffen ons
in het Noorsch inderdaad tal van ongermaansche woorden, die wij niet of niet meer
gebruiken, of althans behoeven te gebruiken.
Het is niet van vandaag of gisteren, dat Hollanders op zuiverheid van taal gesteld
zijn. Taalzuiverende neigingen hebben wij in verschillende tijdperken van de laatste
eeuwen gehad, waarop dan wel weer een tijdperk van het binnenhalen van ‘vreemden
tooi’, met name het Fransch, volgde, zoo de twee stroomingen niet gelijkelijk gingen.
Hoe het zij, in den aanvang van de 19e eeuw schijnen wij in Duitschland als de
taalzuiveraars bij uitnemendheid te boek te hebben gestaan. Bij het lezen van Jean
Paul's Fragmente über die deutsche Sprache (Vorschule der Aesthetik II, Programm
XV) trof ons althans deze uitspraak: ‘Bij de Hollanders - de grootste puristen
(zuiver-sprekers) van Europa, die volgens Holberg tegenover alle vreemde
godsdiensten zoo verdraagzaam zijn als onverdraagzaam tegenover vreemde woorden
- zouden wij, naar het voorbeeld van Hermes, Campe en Affsprung, menige al gereed
staande verduitsching (verdietsching) van ons onduitsch kunnen gaan halen.’
En dan somt Jean Paul uit een werk van Affsprung eenige voorbeelden op.
Schoonzicht voor Belvedere, heelmeester voor Chirurg, pluksel voor Charpie,
denkbeeld voor Idee, onstoffelijkheid voor Immaterialität, vlakpapier voor Makulatur,
mengelstoffen voor Miszellaneen, onzijdig voor neutral, vertegenwoordiger voor
Repräsentant.
Jean Paul is overigens van de taalzuivering bij de Duitsche schrijvers, wier werken
hij behandelt, weinig gediend, en maakt ze lichtelijk belachelijk. Maar het zijn dan
ook puristen, gelijk ook Neerlandia ze niet in bescherming neemt, menschen die in
het Hollandsch ingenieur zouden willen vervangen door vernufteling, locomotief
door stoompaard en zoo meer. Onze strijd gaat tegen het onnoodige gebruik van
vreemde woorden, waarvoor men goede Hollandsche woorden laat staan en daardoor
op den duur laat verouderen, aldus de taal verarmende.
Zoo opgevat zouden wij er roem opdragen, als wij de grootste puristen van Europa
waren. Maar het lijkt er niet op. De Franschen, om slechts één voorbeeld te noemen,
zijn het veel meer.

Lectoraat in de geschiedenis van Z.-Afr.
Dr. E.C. Godée Molsbergen is benoemd tot lector in de koloniale geschiedenis, de
geschiedenis van Zuid-Afrika en de geschiedenis der kolonisatie aan de
Amsterdamsche Universiteit.

Nederl. rechtskundige kennis in België.
In een lezing gehouden in de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
onlangs verschenen in geschriftvorm, bepleit Prof. Julius Obrie, van de Hoogeschool
in Gent, de wenschelijkheid om de Nederlandsche rechtsliteratuur en wetgeving in
Vlaanderenland meer bekendheid te verschaffen. Hij verwijt den Belgen hun volledige
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onverschilligheid voor het elders geldende recht en in het bijzonder voor de in
Nederland bestaande wetgeving en rechtskundige literatuur. Hij noemt voorts de
meest gebruikte Nederlandsche studieboeken en de beste tijdschriften op en hij noemt
als een noodlottig gevolg van de in België heerschende onverschilligheid: dat geen
gebruik is gemaakt van de Nederlandsche Kinderwetten toen men in 1912 ook in
België wetten tot bescherming van kinderen maakte.

Van het Engelsche hondje gebeten.
In de voetbalverslagen van een onzer groote bladen, dat veel werk van de sport maakt,
komt gedurig, bij de beschrijving hoe een speler, meestal de doelverdediger, een bal
niet kon houden, de uitdrukking voor: ‘hij werd volkomen gebeten’, of: ‘hij werd
volkomen door den bal gebeten’.
Wonderlijke uitdrukking! Een bal, die zoo rond en stomp is als iets maar zijn kan
en die bijt! Maar het geval wordt begrijpelijk, als men bedenkt, dat de verslagen in
dat blad wemelen van Engelsche woorden en anglicismen, en als men weet, dat in
Engelsche voetbalverslagen herhaaldelijk de uitdrukking voorkomt: ‘He was
completely beaten’, letter-
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lijk: ‘hij werd volkomen verslagen’, zooveel als: ‘de bal was hem volkomen de baas’,
of: ‘was hem te vlug af’, of: ‘hij legde het volslagen af’ of iets van dien aard.
Dat is - we moeten hier wel even de spraakkunst voor den dag halen - van het
werkwoord ‘to beat’, aldus vervoegd: ‘beat, beaten’, beteekenende slaan, verslaan
enz. Den verslaggevers van het bewuste blad staat het werkwoord ‘to bite’ voor den
geest, aldus vervoegd: ‘bit, bitten’, en beteekenende bijten, en nu zien ze dat ‘beaten’
aan voor het verleden deelwoord van ‘to bite’!
Niet minder gek is, wat we onlangs in een voetbalverslag van een ander Hollandsch
blad lazen, in een vertaling uit een Engelsch blad: ‘prettige oranje jerseys’ voor
‘mooie oranje truien’ (‘pretty orange jerseys’)! Het was al mooi, dat er ‘jerseys’
stond en niet ‘yerseys’, zooals het gewoonlijk in die voetbalverslagen heet.
Het is al zooals we reeds meer opgemerkt hebben: het gebruik van vreemde
woorden komt vrij wel als regel voor juist bij menschen, die ze amper verstaan. Als
de apen hoog...

Het eiland Marken.
Burgem. en Weth. van dit bekende Zuiderzeeeiland hebben een algemeene oproeping
de wereld ingezonden, waarin zij vragen aan allen, die omtrent het ontstaan van het
eiland en zijn eerste bewoners inlichtingen kunnen geven, die te willen zenden aan.
den secretaris, die gaarne een desbetreffend uitvoerig rondschrijven toezendt.

Geschrift van Prof. Bolland.
Dit geschrift, getiteld ‘Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des
geestes’, uitgegeven door den Vlaamschen vooruitstrevenden Studentenkring ‘Geen
taal, geen vrijheid’ te Brussel (40 blz.) is aan het kantoor van het A. N.-V., Wijnstraat
81, verkrijgbaar tegen toezending van 15 cent.

Een nieuwe stoomvaartlijn.
De Koninklijke West-Indische Maildienst opent deze maand een rechtstreekschen
dienst met drie-wekelijksch vertrek van Amsterdam en Rotterdam op Barbados,
Trinidad, Venezuela, Curaçao, Columbië en Colon (met doorvoer naar de Westkust
van Centraal- en Zuid-Amerika).
De dienst zal in den beginne met vrachtschepen onderhouden worden, doch van
1915 af zullen nieuwe mailschepen van ongeveer 5500 ton bruto, 13-mijls-vaart en
met gelegenheid voor ongeveer 120 passagiers 1e klasse op de lijn geplaatst worden.

Een eervolle plaats.
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Handelsberichten van 6 Nov. geeft statistieken over den scheepsbouw in Lloyds
Register.
Op de lijst van de op 1 Oct. 1913 in aanbouw zijnde schepen, neemt Nederland
de vijfde plaats in met 50 schepen, metende te zamen 128.730 ton, achter zich latende
Oostenrijk-Hongarije, Japan, Italië, Noorwegen, Denemarken enz.

Voor Afdeelingsavonden (vervolg).
Mevr. Marie E. Arntzen-Wafelbakker, Amsterdam.
Dramatische, lyrische en komische voordrachten.
Ach. Daled, Stedel. Museum, Brugge.
Lezing over Brugge en haar kunstschatten (met 100 lichtbeelden).
Jan C. van der Grijp, Copenicusstr. 169, Den Haag. Ernstige en komische
voordrachten.
Mej. A. Hartogh, Rotterdam.
Nederlandsche liederavond.
Mevr. en de heer Lambrecht Lambrechts, Kunstlaan 51, Gent.
Vlaamsche en Nederlandsche liederavond.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
E.C.U. Baron Calkoen, IJselkade,

Zutphen.

C.G. Lagerweij, IJselkade 4,

Zutphen.

Benteyn, Hotel du Soleil,

Zutphen.

Z. Exc. Jhr. Van der Wijck, Huize Thor Wieck,

Baarn.

A.A.H. Boon Hartsinck,

Baarn.

A. Beets,

Baarn.
Allen opg. door Jhr.
C.M.E.R.C. von Bose, Den
Haag.

C.H. van Dam, Wijnhaven N.Z. 63 b,

Rotterdam.

W.A. Insinger, Oostereng,

Bennekom.

Prof. Dr. H.D.J. Bodenstein, Gabriël Metsustraat 34,

Amsterdam.

Gewone leden.
S.J. Meyies,

Zutphen.
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Jhr. H.A. Coenen, Kanonsdijk 27,

Zutphen.

Mr. J.L. Sölner,

Zutphen.

D.A. Doijer, Rozenhoflaan 1,

Zutphen.

J.G. Tielenius Kruythoff, Berkelkade 7,

Zutphen.

H.G.J. Schillemans, Houtmark 66,

Zutphen.

Dr. J.W. Lem, Beukenstr. 97,

Zutphen.

L.J. Spier, Deventerweg 79,

Zutphen.

C. Bijl, Stationsplein 6,

Zutphen.

A.L. Statius Muller, Deventerweg 127,

Zutphen.

Jhr. W.K. von Weiler, Rozenhoflaan 5,

Zutphen.

Mevr. Dr. L.v. 't Hoff, Huize Over Bank, Warnsveld
bij

Zutphen.

G. Lijsen, Stationsplein 2,

Zutphen.

Van Damme,

Zutphen.

Mr. B.H. Modderman, Coehoornsingel 8,

Zutphen.

Mr. J.H. de Vries, Kuiperstraat 1,

Zutphen.

Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg,

Baarn.

J. Fabius, Oranjestraat,

Baarn.

Jhr. L. Rutgers van Rozenburg, Wilhelminapark,

Baarn.

G. van Merkestijn, Mollerusstraat,

Baarn.

Mr. A.A. Pet, Emmalaan,

Baarn.

Mr. L.L.F. André de la Porte, Beukenlaantje,

Baarn.

Dr. P.V. Astro, Sofialaan,

Baarn.

I.E. Stork, Prins Hendriklaan,

Baarn.

J. Bruinwold Riedel, Wilhelminalaan 273,

Baarn.

August Janssen, Villa Canton,

Baarn.

W. van Schaardenburg,

Baarn.

J.J. Enschedé, Villa Pretoria,

Baarn.

J. Stampenius,

Baarn.

Mevr. J.D. van Dorp, Villa Augusta,

Baarn.

Emile Enthoven, Villa Lusette,

Baarn.

Jhr. A.M.C.H. Bowier,

Baarn.

J. Lacunes, N. Baarnstraat,

Baarn.

M. Hey,

Brielle.

W.F. Stoel,

Brielle.
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A. Tukker,

Brielle.

Dr. J.v.d. Meulen,

Brielle.

A.M. Kollewijn,

Brielle.

P.C. Lasonder Jr., Oude Engweg 2,

Hilversum.

Ds. E.A.G. van Hoogenhuyze, 's-Gravelandscheweg
83,

Hilversum.

R. Freudenberg, Boomberglaan 8,

Hilversum.

A. Perk, 's-Gravelandscheweg 35,

Hilversum.

Mr. W.W. Wichers Wierdsma, 's-Gravelandscheweg
74,

Hilversum.

Allen opg. door Jhr. Von
Bose.
(Wordt vervolgd.)
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